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Foto sur la kovrilo
La 30-a jarkunveno okazis la 16-an de oktobro en Lunteren. En tiu kunveno Rob Moerbeek eksiĝis kiel
estrarano. Nome de la tuta membraro la tiutaga prezidanto, Hiddo Velsink, dankis Rob pro lia engaĝiĝo por
Esperanto Nederland. Loes Demmendaal enmanigis donacon. Rob estis elektita por tri periodoj kiel estrarano.
Kutime jarkunveno okazas en majo, sed pro KOVIM-19 ĉi-jare nur en oktobro. Li estis estrarano dum 9 jaroj kaj
5 monatoj! Li certe restas aktiva malgraŭ sia aĝo.

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

Voorwoord
“Bestaat Esperanto eigenlijk nog wel?” Deze zin prijkt op de
voorpagina van dit nummer. Het is de titel van een stuk dat
onze secretaris, Ineke Emmelkamp, schreef. Ik twijfelde of ik
deze vraag op de voorkant zou plaatsen. Betekent dit dat we
zelf twijfelen aan het antwoord? Dat zou je immers zo maar
kunnen denken… 

In dit nummer worden Carel Boerlijst en Teunie Schonewille-
Roos in het zonnetje gezet. Zij zijn maar liefst 75 jaar lang lid
van de Esperantobeweging. Carel Boerlijst stuurde ons een
foto uit 1947 toe, waarin hij in een optocht mee loopt. Op een
spandoek dat wordt meedragen, staat: “Esperanto op de
scholen”. Zulke optochten zullen we nu niet meer zo snel
tegenkomen of organiseren. De actie van Simon Smit met een
spandoek achter een vliegtuig (zie vorig nummer) is echt
uitzonderlijk. Hoewel, het vurig pleidooi voor het Esperanto
van Ria van de Outenaar in het vroege radioprogramma Gaan!
doet wat mij betreft ook niet onder voor een goed spandoek.
De cijfers die in Science Guide zijn gepubliceerd over het
Nederlands in het hoger onderwijs, zijn niet best ten aanzien
van het Nederlands. Esperanto zou tegenwicht kunnen
bieden tegen het oprukken van het Engels in onze
maatschappij. Door Esperanto kunnen we gaan houden van
deze ene wereld. Twee goede redenen om Esperanto meer
bekendheid te geven. Gelukkig dan ook dat Ineke op
meerdere plekken in de media Esperanto tegen kwam.
Daaraan zien we dat Esperanto zeker nog leeft. Dit nummer
bevat ook nog andere voorbeelden daarvan.

Hoe Esperanto ook leeft, is te zien in de Esperantocultuur.
Karina Scharff schrijft gedichten, Gerrit Berveling stuurde ons
links toe naar video’s met een lied en een gedicht en Benata
Hengstmengel-Koopmans, de nieuwe schrijver van Revuo-
interŝanĝo, toont ons door de bladen nog meer. Ik verwacht
niet dat we binnenkort met spandoeken over straat zullen
gaan. - Als dat wel zo is, laat het me zeker weten. - Maar hoe
mooi zou het zijn als we dit jaar dat voor ons ligt manieren
vinden om de cultuur die de wereld van Esperanto rijk is,
onder de aandacht van niet-Esperantisten te brengen. Ik
wens jullie veel leesplezier.

Foppe-Klaas Hovinga
Hoofdredacteur

De la estraro
Verloren van Themaat premio 2022
Mallongaĵoj
Bonvenon
Verstrekte jubileumoorkondes
Antwoord van Carel Boerlijst 
La angligo de la instruado
Ria v.d. Vegt- v.d. Outenaar in Gaan!
Mesaĝo de Kees Ruig
Vortserĉenigmo
Theater van het sentiment
Kanto kaj poemo
Tutmonda Preterpaso Tago
Lerni Esperanton per poemoj 
Esperantohuis op landgoed
Presikhaaf
Revuo-interŝanĝo
Benata Hengstmengel-Koopmans
Macht, Wellust en Zink
Nanne Kalma in Obe
Bestaat Esperanto eigenlijk nog wel?
Als we over dekolonisatie praten ...
Krucvortenigmo
Aankondiging studieweekend maart 

En tiu ĉi numero
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De la estraro
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La estraro kunvenis la 18-an de novembro, pere de la
sistemo Zoom. La 16-an de decembro kaj la 20-an de
januaro okazis/os novaj kunsidoj.

Jarkunveno 2021 
La 30-a jarkunveno okazis la 16-an de oktobro en
Lunteren en la centro Floor. Oficialan raporton vi
povos legi en venonta Fenikso.  

Rob Moerbeek adiaŭis kiel estrarano. Loes dankis Rob
pro la laboro kion li faris dum multaj jaroj. Ankaŭ nun li
estis tre okupita. Li forlasis la jarkunvenon por 
partopreni al
komitatkunsido de UEA.
Unue li sidis en alia
ĉambro, sed poste li sidis
en la malantaŭa parto de
nia salono. La komitatanoj
eble povus aŭskulti nian
diskutadon, ĉar ni aŭdis
la sonojn de ilia kunveno! 
Nun restas tri estraranoj.
Ineke Emmelkamp estis
denove elektita por trijara
periodo. La aliaj
estraranoj estas Andries
Hovinga kaj Loes
Demmendaal. Kelkaj
ŝanĝoj en la
‘huishoudelijk reglement’
estas akceptitaj. La nova
teksto legeblas en
Fenikso. Kelkaj
partoprenantoj decidis
organizi kunvenon por 
priparoli la estontecon de 
Esperanto Nederland. Kiu faras kion? Kiamaniere varbi
novajn estraranojn? Ni kunvenis en Utrecht, la 13-an
de novembro. Posta kunveno okazis la 12-an de
decembro. Detalojn vi certe legos en venonta Fenikso. 

Post lunĉo Silvia Pilger (el Hilversum) parolis pri sia
vivo kiel denaskulo. Pro malsano de ŝia infano la
prelego okazis pere de ekrano! 

Jarkunveno 2022
La venonta – 31-a -  jarkunveno okazos la 21-an de
majo, ĉe Floor en Lunteren. Ni opinias ke ĝi estas
taŭga kaj agrabla loko por kunveni. Ni certe parolos tie
pri financaj raportoj, elekto de estraranoj kaj
komisionanoj, fikso de la membro-kotizo kaj jarraporto
pri 2021.
Ni provas organizi interesan posttagmezan
programon. Kion vi ŝatas fari dum tiu posttagmezo 

post la serioza, sed necesa, jarkunveno?

Studosemajnfinoj
Ni decidis ne okazigi la novembran studosemajnfinon.
Kvankam ni decidis antaŭe akcepti malpli da
partoprenantoj, ni opinias ke la KOVIM-a situacio
malhelpas sekuran kunvenon. Feliĉe Bert de Wit pretis
transpreni la instruadon, pere de Zoom. Partoprenintoj
povis sekvi la kurson en du diversaj grupoj. Dankon, Bert!

La venonta studosemajnfino okazos la 25-an, 26-an kaj
27-an de marto 2022. Kvarfoje ni devis nuligi la
semajnfinon, ni forte esperas ke en la venonta jaro ni
denove renkontos niajn fidelajn partoprenantojn kaj
espereble multajn novajn vizaĝojn. Fine de 2022 la dato
por nova studosemajnfino estos la 11-a de novembro –
13-a de novembro 2022. Atentu: aliĝi por la novembra
aranĝo povas okazi nur ekde la dua de aprilo 2022. 

Silvia Pilger prelegis post la jarkuveno
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Eŭropa morgaŭ estas projekto de UEA. Renato
Corsetti faras proponon starigi en ĉiuj landoj de
Eŭropa Esperanto-kursojn pere de Zoom. Mi proponis
kunlaboron kun Flandra Esperanto Ligo (FEL), ĉar ni
ambaŭ laboras en la nederlandlingva teritorio. Ili povas
prizorgi la kurson. Ni bezonas nun iun kiu volas
okupiĝi pri tiu projekto en Nederlando. Kie kaj kiam fari
propagandan por la kurso, pripensi afiŝon por retejo,
sociaj medioj, gazetaro. Ne necesas ke estos
Esperanto-instruisto. Kiu?  

Pli da informoj:
https://uea.org/vikio/Kategorio:Eŭropo_morgaŭ

Germana Esperanto Kongreso (GEK) okazos dum
Pentekosto 2022. La Germana Esperanto Asocio
sukcesis akiri subvencion de eŭropa instanco.
Preparaj kunsidoj okazos en Germanio kaj kelkaj
aktivuloj el Nederlando povas partopreni. Sed, certe 

valoras nun aliĝi al la GEK en Oldenburgo, en la norda
parto de Germanio.

UNESCO 
Esperanto Nederland subtenas la ideon proklami la
26-an de julio kiel ‘Tago de Esperanto’.  La peto el
UEA ne alvenis ĝustatempe. UEA daŭrigos la
klopodojn.

Estrarkunsido
Membroj kiuj interesiĝas pri la laboro en la estraro aŭ
tiuj kiuj volas aŭdi pri kio ni parolos, povas ĉeesti
estrarkunsidojn post anonco ĉe la sekretario.   

Ĉu vi havas demandojn al la estraro? Kontaktu min.
Ineke Emmelkamp,
 
sekretario@esperanto-nederland.nl
la 30-an de novembro 2021 

La ĵurio de la Verloren van Themaat premio deziras ricevi
kontribuojn por aljuĝi la premion pri 2021. Sendu viajn
proponojn ĝis la 31-a de marto 2022 al Ineke Emmelkamp,
Arubastraat 12, 9715 RW Groningen aŭ
sekretario@esperanto-nederland.nl

Jen la reguloj: 
Huishoudelijk reglement - artikel 26 

1. De vereniging kent een mediaprijs, die de naam "Verloren
van Themaatprijs" draagt en die jaarlijks kan worden
toegekend aan de persoon die in een jaar de beste
informatieve bijdrage over het talenprobleem en/of
Esperanto heeft doen publiceren in landelijke, regionale of
sociale media.

2. De toekenning geschiedt met redenen omkleed door een
deskundige jury bestaande uit 3 personen, die door het
bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar. 

3. Kopieën van de betreffende bijdrage, voorzien van de
naam van het medium en de datum van publicatie alsmede
van de naam van de auteur, dienen te worden ingezonden
aan het secretariaat van de vereniging voor 15 januari van
het volgende jaar. 

4. Het bedrag van de prijs is vastgesteld op € 250,- 

5. De bekendmaking van de prijswinnaar geschiedt tijdens
de algemene vergadering.

Verloren van Themaat premio 2022

De prijs is genoemd naar Willem
Anthony Verloren van Themaat (1931-
1996), wiskundige, taalkundige,
esperantist en schrijver

La Ondo de Esperanto over Willem
Anthony Verloren van Themaat:
Antaŭ 90 jaroj naskiĝis Willem Anthony
Verloren van Themaat (1931-1959-1996),
nederlanda matematikisto,
natursciencisto, kaj esperantisto;
sekretario de Esperantlingva Verkista
Asocio (1990-96); aŭtoro de La
akvariinfanoj (SF-romano, 1976), La
vicordo de la frazelementoj en Esperanto
(1973), Esperanto: Ideologio kaj Kulturo
(1996); tradukinto de Tiele Parolis
Zaratuŝtra de F. Nietzsche (el la
germana, 1977), La Infana Raso de W.
Auld (el Esperanto, 1982) kaj de pluraj
Esperantaj poemoj en la nederlandlingva
antologio Zeg, Luister Eens (1981);
kompilinto kaj enretiginto de la
bibliografio de la nacilingvaj tradukoj de
Esperantaj literaturaĵoj.
Fonto: https://mallonge.net/verlorenvt

https://uea.org/vikio/Kategorio:E%C5%ADropo_morga%C5%AD
mailto:sekretario@esperanto-nederland.nl
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UEAViva estas Youtube-paĝo de la Universala Esperanto-Asocio. Multajn filmetojn vi povas tie trovi.  Estas
dokumentaj filmoj, intervjuoj, dialogoj, prelegoj kaj koncertoj, ekzemple de Kajto. Ĉiu-semajne aperas novaj filmoj.

UEAViva por spekti filmetojn

Tiu ĉi testeto konsistas el du demandoj. Ĉu vi
konas la ĝustajn respondojn?

1) Kia risko minacas kiam oni ricelas?
a. Oni riskas esti arestita de la polico.
b. Oni riskas malsaniĝi.
c. Oni riskas malsukcesi en ekzameno.

2) En kiu el la ĉi-subaj frazoj la akuzativo estas 
    uzita malĝuste post la vorteto kiel?
a. Denaskaj esperantistoj estas homoj kiuj lernis  
    Esperanton kiel sian gepatran lingvon.
b. Eŭropa Unio oficiale subtenas minoritatajn 
     lingvojn kiel la okcitanan, la bretonan kaj la frisan.
c. Ĉu vere vi parolas la ĉinan lingvon same bone 
    kiel la japanan?

Vi povas trovi la respondojn al la testo sur
paĝo 27.

Arjen-Sjoerd de Vries

Vintro estas ideala tempo por legi librojn. Se vi
ankoraŭ ne scias, kiun libron vi volas legi, la
recenza paĝo de Esperanto-Sumoo verŝajne 
 interesas vin. Pluraj librolegantoj skribis pri la
libroj, kiujn ili legis. 
Ekzemple, iu Burdo el 
Pollando skribis ion pri 
la libro "Frisaj rakontoj 
en Esperanto".
Se vi ŝatas legi, sed 
ĉiam forgesas preni 
libron el la libroŝranko, 
ankaŭ tiam Esperanto-
Sumoo povas helpi vin. 
Ĝi instigas vin legi pli regule.  

Se vi legis interesan aŭ belan libron, ne hezitu
sendi recenzon al ni, por ke vi povu interesi
legantojn de Fenikso pri legado de tiu libro. 

http://www.esperanto-
sumoo.pl/recenzosep2021.html

Legu librojn

Mallongaĵoj
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Pro la aktualaj koronvirusaj reguloj la
junulargastejo nuligis Luminesk’ en Münster
[Monastero]. Ĝi estus de la 28-a de decembro
ĝis la 3-a de januaro.

Luminesk' estas nuligita
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Membroj

In elk nummer van 2021 kon ik nieuwe leden vermelden. Ik ga hier
graag mee door in 2022. 

Vijf nieuwe leden
Nu zijn er vijf nieuwe leden: Heleen van de Reep uit Leimuiden, Sanne
Stam uit Utrecht, Aurora Turkenburg uit Rijsenhout, Gérard Le
Trébuchet uit Papendrecht  en een nieuw lid uit Limburg. 

Bonvenon!Bonvenon!Bonvenon!

Over het boek: 
"Esperanto, Grammatica met Oefeningen"
ISBN: 9789062831449
Prijs bij Bol.com: € 64,90
Prijs  bij UEA: € 30,00
Voor nieuwe leden gratis.

Vier hebben een grammaticaboek besteld
en een had zich aangemeld voor een
studieweekeinde. Nieuwe leden zijn van
harte welkom om deel te nemen aan een
studieweekend. Een leuke en leerzame
bijeenkomst. En tegelijkertijd een gezellig
weekend om kennis te maken met andere
Esperantisten.

Lid sinds 1946
In deze rubriek wil ik nu ook melden dat twee leden
al vanaf 1946 lid zijn van een Esperanto-organisatie
in Nederland. Hun namen zijn genoemd in de
ledenvergadering: Carel Boerlijst en Teunie
Schonewille-Roos. Ik heb beiden een mooie
oorkonde gestuurd. Zie volgende pagina. 
De heer Boerlijst heeft een ontzettend aardig
bedankje gestuurd. De brief is met zijn toestemming
hier ook vermeld, op pagina 9!
Een dochter van mevrouw Schonewille bedankt
voor het boeket, dat haar moeder ontving toen zij
100 jaar werd, en voor de oorkonde. Ze schrijft dat
haar moeder actief bezig is geweest met Esperanto.
Ze organiseerde bijeenkomsten bij haar thuis. Ze
zong in een Esperanto-koor en correspondeerde
met een Chinese esperantist. In de jaren 50 bezocht
een Joegoslavische familie haar. Dit was een
bijzondere ontmoeting in die tijd. Mevrouw
Schonewille is gezond en woont nog steeds
zelfstandig! 

Dankzij Baukje Muizelaar uit Haarlem (middelste foto
rechts) kwam ik er achter dat mevrouw Schonewille
en haar zus Els in 2015 in een VARA-programma ’De
Strijd’ (afl.5) te zien waren. Baukje heeft hen toen ook
ontmoet! Alle drie waren ze op een VARA-zomerfeest
geweest in 1936! De uitzending is te bekijken via
https://www.bnnvara.nl/destrijd/videos/525757.
Hiernaast enkele foto's uit deze uitzending.
Het is leuk om nieuwe leden te verwelkomen, maar
het is zeker ook leuk om iets meer te weten over
mensen die al zo lang bezig zijn met Esperanto. 

Ineke Emmelkamp, sekretario
sekretario@esperanto-nederland.nl

https://www.bol.com/nl/p/esperanto/666841595/
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=grammatica+met+oefeningen&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo
https://www.bnnvara.nl/destrijd/videos/525757
mailto:sekretario@esperanto-nederland.nl


Membroj

Meneer C.C.L. (Carel) Boerlijst en mevrouw T. Schonewille-Roos ontvingen elk een oorkonde van onze
secretaresse, Ineke Emmelkamp, ter gelegenheid van hun 75-jarig lidmaatschap van de Esperanto-beweging
in Nederland: "Per tio ĉi ni distingas vin kiel Esperantiston, kiu restadis tre fidela al la organizita Esperanto-
movado en Nederland dum 75 jaroj. Ni gratulas vin elkore kaj esprimas la deziron, ke vi plu restos dum multaj
jaroj en nia samideana rondo, kiun fondis la plej malnova Esperantisto d-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof."

Jubileumoorkondes verstrekt
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Carel Boerlijst stuurde ons de foto
hiernaast toe. Deze is uit 1947, gemaakt
tijdens de Esperanto-optocht van de
congresdeelnemers in Heerlen met
spandoek en al. Meneer Carel Boerlijst: "Ik
ben op de voorgrond te zien want mijn
vriendin maakte die foto." Carel Boerlijst is
de tweede persoon vanaf rechts onderin.

Foto van Carel Boerlijst

Jubileaj gratuldokumentoj



Membroj
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Na ontvangst van de oorkonde schreef Carel Boerlijst de volgende brief .

Antwoord van Carel Boerlijst 



Membroj
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La angla

La angligo de la instruado en nederlandaj universitatoj estas rekta rezulto de novliberalismo.

La angligo de la instruado

(Bert de Wit. El : Science Guide, Het neoliberalisme
binnen de universiteit heeft de verengelsing versterkt -
ScienceGuide 2021-11-03)

Science Guide citas el artikolo kiun verkis Robert
Wilkinson kaj René Gabriels por kolekto da artikoloj pri
la angligo de la instruado en universitatoj kaj altlernejoj
(“supera” instruado). Kelkaj okulfrapaj punktoj el ĉi tiu
artikolo menciiĝas ĉi-sube.

La angligo de la supera instruado estas eŭrop-skale
plej progresinta en nederlandaj universitatoj. La plej
gravaj kaŭzoj estas la tutmonda novliberalisma
tendenco, universitataj estraroj kiuj ne volas aŭskulti
kritikojn kaj leĝdonanto (ministerio pri Instruado,
Kulturo kaj Sciencoj) kiu tute ne kontraŭas se
universitatoj volas pliangligi la instruadon.

La universitatoj varbis grandskale internaciajn
studentojn en la pasintaj dudek jaroj, tiel ke la nombro
da internaciaj studentoj duobliĝis en la pasintaj dekkvar
jaroj. (Kialon por tio oni povas trovi cetere en la sistemo
de financado fare de la ministerio).

La teknikaj universitatoj kiel unuaj enkondukis
studprogramerojn en la angla jam en la komenco de la
naŭdekaj jaroj. La angligon stimulis precipe la Traktato
de Maastricht en 1992. 

Fakte nur de 2018 ekestis serioza diskuto pri la angligo
pro la agado de Beter Onderwijs Nederland (Pli Bona
Instruado Nederlando), asocio de fakdocentoj kiuj
maltrankviliĝis pri la kvalito de la instruado kaj per
proceso kontraŭ la universitatoj de Maastricht kaj
Twente volis ke la juĝisto kondamnu tiujn universitatojn
pro tio ke ili ne respektas la leĝon. La juĝisto tamen ne
kondamnis la universitatojn, sed diris ke ili pli klare
indiku la neceson de anglalingva instruado.

Kion opinias studentoj?
La esploristoj enketis inter 237 studentoj. 60% opinias
ke la uzado de pli ol nur anglalingva literaturo povos
plibonigi la instruadon. La plejparto opinias ke la
nederlanda malaperos kiel akademia lingvo pro la
uzado de la angla en la akademio.
Preskaŭ du trionoj de la nederlandlingvaj kaj
anglalingvaj studentoj opinias utile proponi kursojn
nederlandlingvajn en la instruprogramo kaj por
bakalaŭreco kaj por magistreco.

La plejparto de la studentoj opinias ke la anglalingva
instruado havas negativajn sekvojn por la nederlanda
kulturo. Krome, ĝi forpuŝas la studentojn kiuj elektas
por nederlandlingva edukado.
Kvankam plejparto ne plendas pri la angligo, ili ja
konscias pri la influo al la kulturo, nome angla-usona
dominado. La studentoj kiuj konscie elektas por
anglalingva programo, apartenas ofte al la elito. Iliaj
gepatroj estas ofte alt-edukitaj. 

Kion diras universitatoj?
La esploristoj trastudis ankaŭ jarraportojn de
universitatoj. Ses el la dek tri nederlandaj
universitatoj eĉ ne mencias sian lingvopolitikon en
sia jarraporto. Tiuj kiuj jes mencias, emfazas la
gravecon de la Internacia Klasĉambro. Resume :
universitatoj ne inklinas ŝanĝi sian lingvopolitikon
esence. Kontraŭe, ili volas daŭrigi sur sia vojo
elektita. 
Kritikantojn de la angligo de la instruado la
universitatestraroj apenaŭ konsideras serioze.
Universitato devas plenumi la tutlandan politikon de
la registaro, sed tiu donas tiom da libero, ke ili povas
mem decidi pri sia lingva politiko kaj altgrade angligi
la instruadon. 

Kion diras la ministro?
La ministro pri OCW ĉe la malfermo de la akademia
jaro en 2019 ankoraŭ diris ke estas grave por ŝi kiel
kulturministro, ke la studentoj povu bone esprimi sin
en la nederlanda lingvo. Poste, ŝi faris leĝon kiu fakte
nur plifaciligis al universitatoj oferti sian instruadon
en la angla. 

Foto: Canva

https://www.scienceguide.nl/2021/11/het-neoliberalisme-aan-de-universiteit-heeft-de-verengelsing-versterkt/
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Ria van den Outenaar in ochtendprogramma GAAN

Presentatrice Raounak
Khaddari, waarmee Ria
van den Outenaar het
radiogesprek voerde. 

Ria van der Vegte-van den Outenaar (86) hield in het programma Gaan! De
extra vroege ochtendshow een vurig pleidooi voor het Esperanto. Ze
reageerde op de stelling “Op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands
les gegeven worden.” Haar reactie hierop was: “Houd je eigen taal. Doe het
Esperanto er bij als tweede taal.” Ze gaf meerdere voorbeelden van hoe
gemakkelijk het Esperanto te leren is. 
Op de vraag van presentatrice Raounak Khaddari waarom het nog niet echt
lukt met het Esperanto en wat er zou moeten veranderen, antwoordde Ria:
“Het is geen showtaal, maar meer een legpuzzeltaal. Begin ermee op de lager
school.” Ze legde uit hoe het kind dan meteen grammatica leert. Ze haalde ook
de uitspraak van haar vader aan: “Als iedereen elkaar begrijpen kan, komt er
nooit geen oorlog meer. Vrede moet je verdienen.” 
Raounak gaf Ria het compliment dat ze zo in het marketingteam voor
Esperanto mee zou kunnen doen. Ze vroeg ook aan Ria wanneer ze het
Esperanto toepast in het dagelijkse leven. Ria: “Ik skype met diverse
buitenlanders. Ik kijk met wie ik kan corresponderen.” “Iedereen houdt zijn
eigen taal, want die wil hij niet kwijt. Binnen 3 maanden maak je geen taalfout
of niks meer.”

Ria van den Outenaar is lid van Esperanto Nederland en van de Haarlemmer club.
Luister het hele gesprek op NPO Radio: https://mallonge.net/npogaan. 
Vanaf tijdstip 0:52:00. Overigens is deze gehele uitzending de moeite van het
beluisteren waard.

Kion diras la nederlandanoj ?
Esploro de la SociKultura Agentejo (Sociaal-Cultureel
Planbureau) el 2019 montras ke la plejparto de la
nederlandanoj konsideras la nederlandan lingvon la
plej grava elemento de la kulturo. 

Nova publika administrado (npa)
La Novliberala ideologio kiu regas ekde la fino de la
okdekaj jaroj kondukas al forigo de reguloj kaj
fleksebligo de la “merkato”. Oni do konsideras
instruadon merkato. Merkato, en kiu universitatoj volas
akiri kiom eble plej da rendimento el instruado kaj
esplorado. Rangindikoj en la esplorado estas
anglalingvaj kaj esploristoj volas kiom plej elstari en la
poentlistoj. Kaj artikoloj sciencaj estas ofte nur legataj se
publikigitaj en anglalingvaj ĵurnaloj kun granda influo.
La ideologio de la Nova Publika Administrado efikas
bone por universitatestraroj kaj studentoj kiuj konscie
elektas por la deirpunktoj de NPA. Ili tute neglektas la
negativajn efikojn kaj povas fari tion senprobleme.

La esploristoj konkludas ke kaj la universitatoj kaj la 

ministerio ne gajnos ion se oni politikigos la angligon.
Sed ja, ili devas aŭskulti la kritikantojn kiuj diras ke
sciencaj scioj ne estas komercaĵo, sed komuna
valoraĵo kiun oni ankaŭ ofertu en la nederlanda lingvo.
 
Fonto : The Englishization of Higher Education in
Europe, edited by Robert Wilkinson and René
Gabriels, Amsterdam University Press, 2021

https://mallonge.net/npogaan
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Mesaĝo de Kees Ruig
Kees Ruig sendis al ni tre belan retmesaĝon.
 
Refoje tre alloga kaj interesa Fenikso. Komplimentojn!
71 Jarojn mi nun estas membro de LEEN/NEA/E-N kaj
laŭ mi nia ‘organo’ neniam estis pli bonaspekta kaj
interesa ol nun. Jen kelkaj rimarkoj rilate al ĝia enhavo.
 
Luminesk’ in Münster (Monastero)
Ekzistas intensa kunlaboro inter la universitatoj de
Nimego kaj Münster. Ene de la katedro Komerca
Komunikado germanaj kaj nederlandaj gestudentoj
kune studas en la nederlanda lingvo. Kelkfoje la
koncerna docento invitis min, tiam ĉefkonsilisto pri
internacia komerco ĉe la Komerca Ĉambro, prezenti
gastlecionon en la Radboud-Universitato. Estis en la
fino de la 90-jaroj kiam mi instruprelegis tie por klaso
da germanaj kaj nederlandaj gestudentoj. Mi tuŝis la
temon ke rego de pluraj lingvoj estas necesa por bona
komunikado. Germana studentino rimarkis “Kial oni ne
akceptas unu komunikilon por internacia aplikado en la
komerco, kiel ekz. Esperanton?” Senhezite kaj je
mirego de la ĉeestantoj mi tuj daŭrigis mian prelegon
en Esperanto. Post la mirbruo mi eksplikis en la
nederlanda kiel mi povis utiligi Esperanton en la
internacia komerco praktike.
 
Esperanto en muziek maken………..
En tiu interesa artikolo mankas du tre gravaj eroj: La
ekzisto de Klavarskribo kaj de Butonskribo.

Klavarskribo (mallonge: Klavar, nederlande:
klavierschrift) estas ankoraŭ vaste uzata de orgenistoj,
sed ankaŭ de akordionistoj kaj pianistoj kaj
Butonskribo (mallonge Buton, nederlande:
knoppenschrift) estas desegnita por harmonikistoj.
Dum multaj jaroj en Amsterdamo (Leidsestraat)
ekzistis Klavar-butiko, kie oni vendis muziklibrojn kaj -
foliojn nur en Klavarskribo.
 
Esperanto-binnenschepen.
En 2011/12 IF (la antaŭulo de Luminesk’) okazis en
Xanten kaj la organizanto, la famega ‘HDP’(Hans Dieter
Platz, mortinta), petis min organizi la tuttagan
ekskurson al Nimego. Tion mi faris (urba promenado
kaj lunĉo) HDP kun amiko venis al Nimego por priparoli
la tagon, precipe kie lunĉi kun granda grupo.  

Ni laŭpromenis la diversajn restoraciojn sur la Waal-
kajo kaj mi atentigis ilin ankaŭ pri la
‘Pannenkoekenboot’ (patkukŝipo) kiu en tiu momento
ĝuste revenis de veturo. Estas turisma evento kie oni
dum unuhora ŝipveturado povas frandi tiom da
patkukoj kiom oni volas senkoste (la vorkostoj jam
estas en la veturbileto). Ni iris al la ŝipo kaj renkontis
la ŝipestron al kiu mi klarigis niajn planojn. Li tuj invitis
nin senkoste partopreni la sekvantan vojaĝon kaj ĝui
la patkukojn libere. Ni akceptis lian inviton, eksidis kaj
ĝuis la ŝipveturadon kaj patkukojn kaj intertempe
priparolis la programon. Subite mi vidis
alproksimiĝantan ŝipon kun la nomo ‘Esperanto’ kiu
estis preterpasonta nin. HDP ne povis vidi tion ĉar li
kun la amiko sidis dorse al la ŝipo. Mi diris al HDP:
“Estas malofta kaj speciala okazo ke grava persono
kiel vi vizitas Nimegon, do mi decidis ke mi preparu
specialan surprizon por vi. Rigardu eksteren”. Kun
malfermega buŝo kaj grandegaj okuloj ili rigardis la
ekaperantan ŝipon Esperanto. Ili ankoraŭ multegfoje
parolis pri tio poste. Kaj kompreneble mia reputacio
ne plu povis kadukiĝi.
 
Esperanto in Den Haag
Ankaŭ en Amsterdamo troviĝas Zamenhofstraat,
nome en la norda parto (‘aan de overkant van ’t IJ).
Antaŭ + 10 jaroj la komunumo decidis ekveturigi
pramon de la Azartkajo (la tiama haventereno de la
ŝipkompanio KNSM) al la fino de la Zamenhofstraat.
Do oficiale estas la pramo Azartkajo –
Zamenhofstrato v.v. Tiel la nomo de Zamenhof estas
oftege uzata de la publiko. Kaj nuntempe eĉ pli, ĉar la
Zamenhofstrato nun estas ankaŭ akso pri
‘gentrificatie’ (plialtniveligo) de tiu ‘Birdokvartalo’. La
ĉirkaŭaj stratoj havas nomon de birdo kaj apude
troviĝas malgranda arbaro, Vliegenbos. Kaj ĥemia
industrio kiu ĝenas la ‘gentrificatie’ 😉. Kaj do ankaŭ
tiam la nomo Zamenhof aŭdiĝas ofte, ĉar oni ofte
kverelas pri tieaj planoj kaj projektoj.
 
Jen kiom unu Fenikso povas provoki.
Amike salutas, Kees.

Foto: Wikipedia
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Foto:  Canva

Alta
Betulo
Branĉo
Burĝono
Ĉiamverda
Fago
Flori

Folio
Frukto
Fungo
Ĝermo
Humo
Jarringo
Konifero

Kverko
Ligno
Liĥeno
Mangrovo
Musko
Nesti
Nukso

Vortserĉenigmo
La temo de la enigmo de ĉi tiu eldono estas Arboj.

Frazo:

Parazitozo
Piceo
Pinglo
Pino
Pluvarbaro
Radiko
Saliko

Semo
Stiki
Ŝelo
Ŝirma
Tajgo
Tigo
Trunko

En la lasta vortserĉenigmo bedaŭrinde
mankis la lastaj vortoj: "studado",
"tiparo", "traduko", "verki", "verso".
Solvo de la lasta vortserĉenigmo estas:
"Homoj kiuj legadas spertas multe da
vivoj." Malgraŭ ĉi tiu manko diversaj
homoj solvis la enigmon. Mi ricevis
kelkajn respondojn. Al tri personoj mi
decidis donaci kompaktdiskon. La
triopo estas; Joost, Franklin kaj Kees. 

Restas al mi nun du kompaktdistoj. Do, la
vortserĉenigmo de la venonta Fenikso
estos la lasta eblo gajni kompaktdiskon! 
Solvu ĉi tiun enigmon per forstrekado de
ĉiuj vortoj el la listo sube. La restontaj
literoj kune formos frazon. Vi povas
sendi ĝin al redakcio@esperanto-
nederland.nl. 
Kun amikaj salutoj,
Ineke Emmelkamp

Kreita de Frank van Hertrooij

mailto:redakcio@esperanto-nederland.nl


Bert van Leeuwen, prezentisto de Theater van het Sentiment:

"Het is 1977 en we dragen de broeken van corduroy. Die zijn in de mode en ze zijn ook
nog eens lekker warm. Dus dat is twee in één. In Utrecht is een groot protest
gehouden tegen de komst van kernwapens en Keulen werd opgeschrikt door een
kleine aardbeving. En in 1977 is er weer een opleving van het idee om het Esperanto in
te voeren als internationale taal. Voorstanders van Esperanto willen dat deze taal
overal gesproken wordt naast de gebruikelijke volkstaal.

Jos Wichmann: "Hodiaŭ mi aŭdis radioprogramon kiu pritraktis la temon Esperanto. Dato: la 7-an de
novembro. Tempo: post la kvina horo. Radioprogramo: Theater van het Sentiment en kiu oni pritraktis la jaron
1977-an. Radiostacio: NPO Radio 5, KRO."

Esperanto in Theater van het sentiment

Al Theater van het Sentiment: https://mallonge.net/TvhS

Bert van Leeuwen 
Foto: NPO

Luisterfragment: «Taalmoeilijkheden zijn er ontzaglijk veel. Op
Esperanto-congressen, waarvan ieder jaar meer dan 100
gehouden worden: geen koptelefoons, geen tolken. 4000
mensen uit 40 landen luisteren naar een spreker en verstaan
hem. Geen vertalingen achteraf. Het beste is Esperanto op de
scholen in te voeren. Het is een duidelijke taal. Er zijn geen
uitzonderingen. Woorden hebben een vaste betekenis, ook de
voorzetsels en de voor- en achtervoegsels.» 

Ja, iedereen zal elkaar dan kunnen verstaan. Dat lijkt mij reuze
handig. Maar zal het ooit zo ver komen. Dat is de grote vraag."

Protesto kontraŭ nukleaj armiloj  
Foto: Andere tijden, NPO 
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Het Roskilde-festival in Denemarken is het grootste
popfestival van Noord-Europa, met 100.000
betalende bezoekers en 30.000 vrijwilligers.
Onderdeel van die vrijwilligers is het Esperanto-
holdet (=team) dat bij de ingang van de grote
optredens controleert of mensen geen glas of teveel
eigen drank meenemen. De planning voor 2022 is als
volgt:

Roskilde-festival in Denemarken
mensen het terrein op om zo snel mogelijk een
plekje te reserveren. 
Vanaf zondag 26 juni zijn er "kleine" optredens. 
Dinsdag 28 juni om 12.00 is er de werkinstructie
in het Deens, Engels en Esperanto. Voor
vrijwilligers is aanwezigheid hierbij verplicht! 
Tussen woensdagmiddag 28 juni en
zondagochtend 2 juli gaan we aan de bak, en
draai je in principe drie diensten van 8 uur.

Je bent welkom op het basiskamp vanaf 21 juni.
Er zijn werptentjes, warme douches en
veganistisch eten. 
Vanaf 23 juni kun je je polsbandje voor toegang
tot de optredens en de
vrijwilligersvoorzieningen ophalen. 
Van 24 tot en met 28 juni zijn er wat Esperanto-
lessen. 
Zaterdag 25 juni gaat om 16.00 het grote
kampeerterrein open, en rennen tigduizend

-

-

-

-

Het festival werkt niet met contanten of muntjes, dus
neem een pinpas mee. Treinkaartjes zijn het
goedkoopst als je ze minstens een week van tevoren
bestelt, bijvoorbeeld via treinreiswinkel.nl. 

Voor meer info kun je mailen naar
roskildefestivalo@gmail.com.

-

-

mailto:roskildefestivalo@gmail.com


Kantita de Amira Chun (Koreio), 
Teksto de Petro Palivoda (Ukrainio)
Melodio de Liven Dek (Hispanio)
Harmonizo de Antero Ávila (Portugalio)

https://mallonge.net/folifalaelegio

Folifala elegio

Melodi’ de la vento plu tristas

Oras pro filioro la tero

Kaj nenio enmonde ekzistas,

Sole ĉi folifala vespero.

Estingiĝas espero kaj flamo,

Grizaj nuboj kovradas la sunon.

Mi revenos al vi, mia amo,

iam en la plorantan aŭtunon.

Folifala elegio estas kanto, tre bele
kantita, pri la aŭtuno kaj amo. La du unuaj
strofoj el ĝi:

Kulturo
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Kanto kaj poemo
Ni prezentas al vi kelkajn spektindajn videojn kun kanto kaj poemo. Dankon al Gerrit Berveling, kiu sendis al ni la
ligilojn al la videoj. 

Ligilo: https://mallonge.net/lasemanto

En Galerio de gepoetoj Maria Nazaré Laroca recitas siajn du
poemojn "Kajto" kaj "La semanto". Jen la poemo 'La semanto'. 

Maria Nazaré Laroca

La semanto

La poeto semas versojn

sur la nigran haŭton de l’ nokto

tie, kie dormas zorgoj

kaj la lunlumoj drinkemaj.

Tra l’ interlinioj de l’ teksto

fluas rivero de revoj,

sed nur kaptiĝas steloj

per malarmita rigardo.

De zaaier

De dichter zaait verzen

op de zwarte huid van de nacht

daar, waar de zorgen slapen

en het maanlicht dronken is.

Door de regels van de tekst

stroomt een rivier van dromen,

maar alleen sterren worden vastgelegd

met een ongewapende blik.

(tradukita de Foppe-Klaas Hovinga)

https://mallonge.net/folifalaelegio
https://mallonge.net/lasemanto


Mondo
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La 29a de julio 2021

Tutmonda Preterpasa Tago estas la dato, en kiu la homaro uzis ĉiajn naturajn krudajn materialojn, kiujn nia
tero povas produkti en unu jaro. Ĉi tiu dato estas kalkulita de Tergloba Piedsigna Reto (Global Footprint
Network), internacia daŭripovtema organizaĵo, kiu celas helpi la homaron vivi konforme al la ebloj de nia Tero,
kaj reagi adekvate al la klimatŝanĝiĝo. Jam dum jaroj ĝi petas atenton pri la fakto, ke la homaro vivas tro lukse.
Ĉi-jare do la Tutmonda Preterpaso Tago okazis je la 29-a de julio, t.e. kiam ni observas la situacion en la tuta
mondo; sed por Nederlando ekz-e la dato okazis jam je la 27-a de aprilo. Do: ni – nederlandanoj – bezonas tri
terojn por plenumi ĉiujn niajn vivdezirojn, same kiel en multaj landoj en okcidento. 
Ĉiu homo, kie ajn li/ŝi loĝas, postlasas piedsignon, la tiel nomatan 'ekologian piedsignon'. Ni ĉiuj bezonas
certan parton de la tero por nia vivo. Por loĝado, manĝado, transporto, industriaj produktoj, energio k.t.p. Sed
la kvanto de la bezonata spaco diferencas multe. En okcidento, dank’ al nia malŝparema vivstilo, ni foruzas
multe pli ol en evoluantaj landoj. Estas klare, ni ne povas kontinuigi nian vivmanieron. Necesas filozofii pri
daŭripovaj vivebloj, realigante la bazajn homajn vivkondiĉojn tutmondajn. 
La plej klara kaj rimarkebla konsekvenco de nia luksa vivstilo estas la grandega pliiĝo de forcejaj gasoj en la
atmosfero, precipe karbona dioksido (CO2). Tiu kresko de forcejaj gasoj okazis dank’ al la kontinua uzo de
fosiliaĵoj. La rezulto estas ĉiam pli kaj pli rapida varmigo de nia tero kun klimatŝanĝiĝo, kies detruajn potencojn
ni ĉi-somere abunde alfrontis. Kiaj estos la vivebloj de estontaj generacioj, se eĉ nun ni jam konstatas ke en
certaj partoj de nia tero vivo apenaŭ estas ebla?
Jam estas multaj iniciatoj atentigi nin pri la katastrofa varmigo de la tero. La Verda Interkonsento (Green Deal)
de EU, kies ambiciaj celoj koncerne CO2-redukton devigas Eŭropon ekagi, la ĵus aperinta raporto de IPCC
(Internacia Panelo pri Klimatŝanĝiĝo), kies timiga enhavo postulas de registaroj kaj individuoj ankoraŭ pli
grandan sindediĉon al malpliigo de la forcejaj gasoj en la venontaj naŭ jaroj. Samtempe individuoj kaj
organizaĵoj procesas pri klimataferoj en multaj landoj, kiel ĉe ni Urgenda kontraŭ la Ŝtato, kaj Milieudefensie
kontraŭ Shell. Ambaŭ procesoj kun pozitiva kortuma decido, kio bedaŭrinde ne signifas ke nia registaro
ekaktivos/as.

Kion ni povas fari kiel individuo?
Nutraĵo: redukto de manĝado de viandaĵoj tutmonde per 50%; gajno: 17 tagojn oni gajnas.
Transporto: tutmonda malpliuzado de aŭtomobilo per 50% kaj anstataŭigi tion per publika transporto,
biciklado kaj piedirado; gajno: 13 tagojn.
Medio: rearbarigo de 350 milionoj da hektaroj da arbaro; gajno: 8 tagojn.
Energio: redukto de la CO2-parto de la tutmonda ekologia piedsigno per 50%; gajno: 93 tagojn.
Apliko de modernaj, alternativaj kaj daŭripovaj teknologioj por konstruaĵoj, industriaj procesoj kaj
elektroproduktado; gajno: 21 tagojn
Loĝantaro: se ĉiu familio havus unu infanon malpli kompare al la nuna situacio, ni gajnus en 2050: 49 tagojn.
Entute: gajno de 201 tagoj. 

Inge de Bruin-Kooij

Fontoj: overshootday.org, Move the date, greenmobility.com

Tutmonda Preterpaso Tago (Earth Overshoot Day)
Prepare al la german-nederlanda kongreso pri "Daŭripovo"



Varbado
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Karina Scharff lernas Esperanton ekde
kelkaj jaroj nun. ‘Mi estas malrapida
komencanto’ ŝi diras. Ŝi studas la
lingvon pli ol ŝi parolas ĝin. La ideo
preni poemojn kaj traduki ilin iutage
venis al ŝi. Ŝi kolektas versojn en
ĉiutaga lingvo kiuj ofte temas pri lingvo.
Estas agrabla temo koncentri sin sur la
lingvon: traduki memelektitajn poemojn,
ludi kun la vortoj, parkeri, deklami ilin
ktp. En la korona tempo ŝi decidis
kolekti ilin. Poemaro de iuj pli malnovaj
kaj bone respektataj modernaj poetoj,
aperos baldaŭ. 
Enkonduko kaj reguloj pri la internacia
lingvo estas aldonitaj; tio taŭgas por
komencantoj.
La poemaro komenciĝis per Paul van
Ostaijen - Marc salutas la aĵojn matene
-, poste sekvas 26 eŭropaj poemoj. 
 
Karina estas maljuna instruisto de la
nederlanda kaj la franca kaj ŝi serĉis
simplan manieron lerni la internacian
lingvon. La poemoj estas laŭvorte
tradukitaj. Tio influas, bedaŭrinde, ofte
la rimon, foje la ritmon. 

Legu la ekzemplon de konata poemo
Pensante pri Nederlando de Hendrik
Marsman, tradukita kune en la
Esperanto Klubo Eindhoven. 
En la jaro 2000 ĉi tiu poemo estas
proklamita la poemo de la jarcento en
Nederlando.

Lerni Esperanton per poemoj 

Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland

zie ik brede rivieren 

traag door oneindig

 laagland gaan.

rijen ondenkbaar

ijle populieren 

als hoge pluimen

aan den einder staan; 

en in de geweldige

ruimte verzonken

de boerderijen

verspreid door het land

boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,

kerken en olmen

in een grootsch verband.

de lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige 

dampen gesmoord,

en in alle gewesten 

wordt de stem van het water

met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord. 

Hendrik Marsman  1899-1940

Memoro pri Nederlando

Pensante pri Nederlando

mi vidas larĝajn riverojn

irante malrapide tra nefiniaj

malaltaj landoj.

vicoj neimageblaj

delikataj poploj

kiel altaj plumoj

starantaj sur la horizonto ;

kaj en la grandega

spaco perditaj

la bienoj

disvastigitaj tra la lando,

grupoj arbaraj, vilaĝoj,

senpintigitaj turoj,

preĝejoj kaj ulmoj

en granda skemo.

la nuboj malaltas

kaj la suno sufokas 

malrapide en grizaj

multkoloraj fumoj,

kaj en ĉiuj regionoj’
la voĉo de l’akvo

kun siaj ĉiamaj katastrofoj

timigas kaj aŭdiĝas

Tradukis Karina Scharff
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Historio

Hieronder het berichtje uit de nieuwskrant Presikhaaf van oktober 2021, waarin het Esperantohuis wordt genoemd.

Esperantohuis op landgoed Presikhaaf
Van 1931 tot 1944 was er in Arnhem een Esperantohuis waar Esperantisten uit de hele wereld samen
kwamen. Het Esperantohuis was gevestigd op het landgoed Presikhaaf. András Cseh verbleef er 's zomers
en gaf hier Esperantocursussen aan toekomstige cursusleiders. 

"De Arnhemse oud-burgemeester S.J.R. de Monchy (1880-1961) was esperantist en initiator van het Arnhems
Esperantohuis dat hij in 1931 opende. De gemeente Arnhem nam de zorg voor het park en de buitenkant van
het gebouw op zich, waar het instituut zelf geen huur hoefde te betalen. Er werden kamers verhuurd aan
mensen die overal ter wereld vandaan kwamen om in Esperanto onderwezen te worden."
(bron: https://www.arnhem-direct.nl)

Het Esperantohuis werd tijdens de Slag om Arnhem gebombardeerd en na de oorlog afgebroken. 
Afgelopen maanden werd aandacht aan het Esperantohuis gegeven. Op 15 oktober werd er een
muurschildering onder een spoorviaduct onthuld.  In de lokale nieuwskrant Presikhaaf van 21 oktober was een
artikel opgenomen over het landgoed Presikhaaf. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s_Cseh
https://www.arnhem-direct.nl/berichten/in-heemtuin-presikhaaf-stond-ooit-een-monumentale-villa/
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Hieronder 2 foto's van de muurschildering die onder het spoorviaduct is aangebracht.  Het
spoorviaduct bevindt zich tussen de Arnhemse wijken Plattenburg en Presikhaaf. Deze
schilderingen kom je tegen in stap 1 van de wandeling (zie Q-code hiernaast).

KKPS 2021
Por 2020 NEJ ricevis la rajton organizi la
Internacian Junularan Kongreson. Eĉ
pandemio ne povis haltigi ĝian okazigon, ĝi
iĝis reta kaj iĝis historia. KKPS tamen ne
povis okazi en 2020, sed la sama loko estis
plu rezervita por la sekva jaro.

La naŭa Klaĉ-Kunveno Post-Somera okazis
de la 29-a de oktobro ĝis la 2-a de
novembro, kun TEJO-trejnado jam ekde la
26-a de oktobro, en la mezo de arbaro en
Ravnsøhytten en Ry, Danujo. Sume 35 homoj
ĉeestis, en tre internacia mikso de danoj,
nederlandanoj, francoj, hispanoj, germanoj,
poloj kaj pli.

Krom la trejnado okazis du grandaj ekskursoj,
diversaj prelegoj, panrostado, tabloludoj kaj
kompreneble la halovena balo.
La loko estis malproksima por la
nederlandanoj, sed la etoso tre konata. Ni
povas nur konkludi, ke eĉ danoj kapablas
organizi KKPS-on.

https://ijk2020.tejo.org/


Ora Ĵurnalo, oktobro 2021 nro 44 + novembro 2021 nro 45
Magazino por kulturo kaj plezuro, eldono de Esperanto-
Societo de Gotenburgo, kies redaktantoj estas Siv Burell
kaj Ingegerd Granat. Retpaĝo: www.esperanto-gbg.org

En numero 44 impresis min artikolo pri la Roterdama
Julia Isbrücker (nask. Catharina Dirksen), kiu
kunorganizis la 12-an Universalan Kongreson en 1920 en
Hago, kun foto de kongresa ekskurso al Leiden (mia
loĝloko!), kie la kongresanoj estas fotitaj antaŭ la en
1929 forbrulinta urbodomo. Ŝi interalie kunfondis la
Internacian Esperanto-Instituton en Hago. 

Kongresa ekskurso al Leiden

En numero 45 aperas aktualaĵoj, poemoj kaj diversaj
artikoloj. La revuo ankaŭ havas rubrikon ‘Gazetoj en la
mondo’ (same kiel mi nun prilumas en FENIKSO).

La Revuo Orienta, aŭgusto-septembro 2021
Grandparte Japanlingva revuo. En la ‘Leterkesto’ mi
trovis leteron de Johann Schumann, filo de la franc-
germana paro Schumann-Huett, konata de Infanaj
Kongresetoj kaj de la Esperanto-kastelo en Grésillon. Li
estas 25 jara denaska Esperantisto, kiu antaŭnelonge
finstudis en Parizo kaj dum unu jaro faros esplorojn en la
Tokia Teknologia Universitato.

Turka-Stelo, 069-070-071: 2021.09, 2021.10, 2021.11
Surprizite mi estis pro la apero de revuo el Turkio, eĉ
ĉiumonate, ĉar mi ne pli frue sciis pri aktivado de  

Revuo-interŝanĝo estas projekto por legi pliajn revuojn. Pro tio nia revuo Fenikso estas regule sendata al
alilandaj redakcioj kun la espero rericevi ties eldonaĵojn. Kiam leganto ŝatas havi ricevitan revuon aŭ artikolon
el ĝi, bonvolu kontakti min pere de retadreso benata@zonnet.nl. Post transpreno de la redaktado de Alfonso
Pijnacker fine de oktobro 2021, mi ricevis jenajn revuojn (papere aŭ ciferece):

Esperantistoj en Turkio. Ĝi enhavas diversajn novaĵojn,
leterojn el multaj landoj kaj specife multajn represojn el
aliaj ĵurnaloj kaj tradukitajn rakontojn kaj poemojn. 

La eldonanto de la ‘Turka Stelo’ estas la Turka
esperantistaro kies kontaktadreso estas
asilkadifeli@gmail.com.

En la septembra revuo aperas letero de Renato Corsetti
(It./Br), kiu informas ke li ne plu volas legi la ‘Turkan
Stelon’, ‘ĉar ĝi estas tro interesa, tro longa kaj li devus
elekti inter ĝi kaj promenado en la brita somera pluvo’. Li
ankaŭ citas (el intervjuo kun li en ‘La Ondo de Esperanto’
de marto 2021) unu sukceseton: ‘Hans Bakker, kiu tutsola
esperantigis kontinenton, Afrikon’.

En la oktobra numero estas ‘multaj interesaj artikoloj, por
ke vi legu kaj restu hejme’ (dum la pandemio).
En la novembra numero aperas komuniko pri du novaj
TEJO-volontuloj en la Centra Oficejo en Roterdamo:
Manu Guaroa kaj Livia Noghi.

La Lampiro, 62a jaro, numero 167, 2021:1
Temas pri ‘Viva Gazeto’ de Esperanto-Asocio de San
Paŭlo’, kies redaktanto estas Paŭlo Sérgio Viana
psviana@terra.com.br.

Diversaj kontribuoj: ‘Omaĝe al la Brazila Esperantistino
Doroti Guiro Marino’ kiu forpasis la 2an de februaro 2021
pro Kovim-19.

Enhavas cetere rubrikoj pri poezio, pri ŝak-sporto, pri
filozofio, kaj recenzoj kaj lingvaj respondoj.

Esperanto-Numismatika Asocio-revuo, Jarkolekto 8,
Numero 4, oktobro 2021
Kontakto eblas per la redaktoro Bert Boon: 
bert.boon@skynet.be.
La retejo de Esperanta Numismatiko estas:
http://ena.frali.bplaces.net.

Esperanto en Afriko, 15a jaro, nro 44 (2021.3)
Temas pri la oficiala bulteno de la Afrika Komisiono de
UEA (trimonata periodaĵo), kies redaktoro estas Adjévi 

Revuo-interŝanĝo
Benata Hengstmengel-Koopmans
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Benata Hengstmengel-Koopmans
Iom pri la Esperanta vivo de Benata Hengstmengel-
Koopmans

Miaj gepatroj Wim kaj Jelly Koopmans-Schotanus,
ambaŭ Nederlandanoj, edukis min (naskita en 1951) kaj
miajn gefratojn Donita, Feliĉa kaj Espero
esperantlingve. Ekde mia junaĝo mi partoprenis
kongresojn enlandajn (UK Haarlem 1954) kaj
eksterlandajn (Infan-kongreseto Mainz 1958). 
Dum mia tuta vivo mi poste ĉeestis multajn
Infankongresetojn, Universalajn kongresojn kaj
renkontiĝojn.

Mi partoprenis en 1969 kun mia amiko Jan
Hengstmengel (poste mia edzo) internacian
Labortendaron en Italio (organizis Renato Corsetti), kie
li lernis la lingvon en la rektmetoda kurso. La sekvontan jaron ni kune estis gvidantoj en la

Infankongreseto en Vieno.
Nia meza filo Wilrik partoprenis, post 2 Familiaj
Renkontiĝoj en eksterlando, memstare la
Infankongreseton en Montpellier en 1998.

Okaze de la UK en Florence mi tradukis la libron
‘Paolo, la lernanto de Leonardo da Vinĉi’, kiun mi
prezentis dum la Roterdama Infankongreseto en
2008.

Por miaj genepoj mi tradukis ‘Ninjo ĉe la Maro’ de
Dick Bruna, sed post kunlaboro kun la Frisa
eldonisto de nederland-lingvaj dialektoj, la
internacia eldonisto ‘mercis publishing
Amsterdam’ bedaŭrinde ne permesis la eldonon
en Esperanto.

Adjé el Togolando.
La bultenon vi trovas en la Interreto: www.esperanto-
afriko.org

Eŭropa Bulteno, 201-2020-03
Ĝi estas la ‘Oficiala organo de Eŭropa Esperanto-Unio’,
ciferece legebla per http://www.europo.eu/eo/euhropa-
bulteno. Tiu ĉi numero de marto 2020 estas la lasta kiu aperis. 

Ĝi enhavas kontribuojn de inter alie la prezidantino de
Asocio por Eŭropa Konscio Maja Cimerman Sitar el
Maribor (Slovenio), de Povilas Jegorovas pri reta
ebleco lerni Esperanton, de la redaktoro de Eŭropa
Esperanto-Unio Zlatko Tišljar kaj de Spomenka
Štimec, kiu rakontas pri la tertremo en Zagrebo, kiun
ŝi mem forte spertis.

http://www.esperanto-afriko.org/
http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno
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Libroj

Clemens J. Setz, konata kaj renoma aŭstra verkisto, pasintjare publikigis libron
"Die Bienen und das Unsichtbare" (La abeloj kaj la nevideblaĵo; ne tro cerbumu!),
libro pri planlingva literaturo, triono pri Esperanto; ĝi enhavas dekon da poemoj,
kutime en tri versioj, originalo, traduko laŭvorta kaj poezia. Li ĵus ricevis la
verŝajne plej gravan germanan literaturan premion, Büchner-Preis, en valoro de
50 000 eŭroj.

Okaze de la transdono li laŭtlegis el sia verkaro kaj li inkluzivis du poemojn en
Esperanto, de Auld kaj Baghy. https://youtu.be/4nIBNbENrgk?t=47m10s
Minuto 47:10 - 51:22 proksimume.

Clemens J. Setz ricevis gravan premion

Li aparte diris enkonduke, ke li uzas la ĉeeston de la juĝantaro
de la premio por prezenti al ili poemojn en Esperanto.

La teksto estas farita de Louis v. Wunsch-Rolshoven (Germana
Esperanto Asocio).

Zink heeft een doffe, grijze kleur
maar kent een schitterende
geschiedenis. In een bundeling van
verhalen, van de verleidelijke
ambassadeursvrouw die het zink
liet landen op de daken van Parijs,
de grenspolitie rond het vierde
land aan het Drielandenpunt tot de
hedendaagse milieuproblematiek
en het zinkviooltje: zink speelt
steeds de hoofdrol.

Het industriële landschap en de mythe van Moresnet.
De tentoonstelling "Macht, Wellust en Zink" vond plaats van 4 sept.
t/m 12 dec. 2021 in Maastricht.

Macht, Wellust en Zink

In de tentoonstelling Macht, Wellust en
Zink komen historische documenten en
moderne installaties samen om een
gelaagd en compleet verhaal te vertellen.
Met een scenografie van Dear Hunter en
werken van fotografen Irmel Kamp en
Filippo Ciriani, designuitgever Thomas
Eyck en kunstenaars Ulrike Rehm en
Beate Reinheimer (RaR).

In het boekje dat bij deze tentoonstelling
hoort, wordt ook aandacht besteed aan
Moresnet. Neutraal Moresnet moest een
land worden waar de taal Esperanto
gesproken zou worden. De naam zou dan
‘Amikejo’, het land van vriendschap,
worden. 
 
In het informatiepakketje dat ik ontving,
was ook toegevoegd een foldertje met
uitleg over de taal Esperanto. De curator,
Remco Beckers, heeft voor deze
tentoonstelling zich ook verdiept in het
Esperanto.

https://www.bureau-
europa.nl/macht-wellust-en-zink/
https://www.bureau-
europa.nl/voyage-de-zinkidentiteit-
van-maastricht/

Ineke Emmelkamp (met dank aan Hans Adriaanse,
die mij op deze tentoonstelling wees.)

https://youtu.be/4nIBNbENrgk?t=47m10s
https://www.bureau-europa.nl/macht-wellust-en-zink/
https://www.bureau-europa.nl/voyage-de-zinkidentiteit-van-maastricht/


Het cultuurpaviljoen van Tresoar, de
Friese schatkamer in Leeuwarden. Nu
is er een tentoonstelling te zien
‘“Rock‘n Roll in Friesland”, tot 9 januari
2022. Leuk om te zien dat het in deze
tentoonstelling ook gaat over de
Friese artiest/zanger/muzikant/
songwriter, Nanne Kalma. 
In het boek ‘Rock- ’n Roll in Friesland
1960 – 1999 is vermeld dat Nanne ook
het Esperanto gebruikt. 
Ik las dit bericht op Facebook,
geplaatst door Andries Hovinga. 

Bij Esperantisten is Nanne met zijn partner
Ankie bekend onder de naam Kajto! 
Ineke Emmelkamp

Nanne Kalma in Obe

Programo de Esperanto Hamburg
La venonta programo estas de Esperanto Hamburg, kaj konsistas el diversaj Zoom-kunvenoj.
Ĵaŭdaj klubversperoj: 19:30h ĝis maksimume 21:00h vespera programo laŭ la suba listo:

13.01.2022:

20.01.2022:

27.01.2022:
10.02.2022:

17.02.2022:

24.02.2022:

ZOOM! Ralph Glomp / Jürgen Wulff: Prelego: La muzea 
haveno de Hamburg.
Kulturladen St. Georg! La granda rakontisto Ivo Andrić.
Legado kaj diskutado.
ZOOM! Lingvolerniga pandemio. Legado kaj diskutado.
Raymonde Coquisart: Promenado tra kultura Par(ad)izo.
Prelego. ZOOM!
Kulturladen St. Georg! Malpli konataj religioj kaj Arto de
kunvivado inter religioj. Legado kaj diskutado.
ZOOM! Litovio – Bredi ekzotajn papiliojn kaj Kaptado de
sukceno. Legado kaj diskutado.

Por pli da informoj kaj la zoom-ligilo vidu: 
https://esperanto-hamburg.de/programm/ 
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Kulturo

https://esperanto-hamburg.de/programm/
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Deze vraag heb ik de afgelopen jaren wel heel vaak
gehoord. Ik heb de laatste maanden regelmatig wel
iets gehoord of gelezen dat over Esperanto gaat. 

TEXEL Op 5 november 2021 verscheen in de Texelse
Courant een historisch fietsverslag van Siem de Waal.
Pacifist, internationalist en geestdriftig Esperantist. In
de jaren ’30 van de vorige eeuw fietste hij door
Europa naar Noord-Afrika. Zijn reisverslagen zijn nu in
een boekje verschenen. Het boekje is gratis af te
halen bij het Open Boek in Texel.

MORESNET In diverse publicaties las ik over de
tentoonstelling Macht, Wellust en Zink, het industriële
landschap en de mythe van Moresnet. In de
begeleidende documentatie wordt uiteraard ook
aandacht besteed aan het feit dat Esperanto enige tijd
de voertaal van dit mini-landje was. De tentoonstelling
is te zien in Maastricht. De curator Remco Beckers
heeft nu ook enige kennis van het Esperanto
opgedaan in het kader van deze tentoonstelling.
Informatie Bureau-europa.nl

BELA GLASO Vorige week geluncht in het mooie
dorpje Garnwerd in ‘café Hammingh’. Bij een
wandeling door het dorp trof ik een atelier aan met de
naam ‘Bela Glaso’. Kort gesproken met de eigenaar en
hij bevestigde dat hij bewust de naam in het
Esperanto had gekozen voor zijn zaak.

OP ZOEK NAAR HET GROENE GOUD Enige tijd
geleden vroeg een schrijfster van kinderboeken of ik
enkele zinnen in het Esperanto wilde vertalen. Met
hulp van Bert de Wit aan dit verzoek voldaan. Het
boek heet Op zoek naar het groene goud, geschreven
door Simone de Jong. Het gaat over Mara en de aan
gebak verslaafde dames van de geheime club vinden
een nieuwe groep buurtbewoners die hulp nodig
hebben. In meerdere hoofdstukken wordt door één 

Bestaat Esperanto eigenlijk nog wel? Je hoort of leest 
er nooit iets over. Of toch wel? 

van de mensen
Esperanto
gesproken! Mara is
lid van een geheime
club die eenzame
en zieke mensen
helpt. Samen met
professor Harrie
bedenkt ze voor
hen speciale
geuren.
ISBN
9789044841589

W.G. VAN DER HULST   Willem Gerrit van de Hulst
(1879 – 1963) was een Nederlands schrijver van
kinderboeken, schoolboeken en (kinder)bijbels.  In
de NRC van 9 september 2021 verscheen een
artikel over de schrijver W.G. van der Hulst. Bijna
iedereen van mijn generatie kent de boeken wel:
Rozemarijntje, Peerke en vele anderen. Ik ken het
boek ‘Jaĉjo Holm kaj liaj amikoj’. In het artikel lees
ik ineens het woord ‘Esperanto’. Het schijnt dat
het boek ‘Bijbelse Geschiedenissen’ ook in het
Esperanto is verschenen. Wie kent dit boek in het
Esperanto?

STATION PRESIKHAAF In Arnhem heeft ooit een
groot Esperanto-huis gestaan. Andreo Cseh gaf
daar cursussen voor de Tweede Wereldoorlog.
Het Esperanto-domo werd door brand verwoest.
Nu is er bij het station Presikhaaf een kunstwerk
gemaakt met Esperanto-teksten en schilderingen
van het huis. De opening was op 15 oktober 2021.  
https://www.arnhem-
direct.nl/berichten/geschiedenis-landgoed-in-
beeld-gebracht-onder-het-spoor/

NANNE KALMA
Op de tentoonstelling ‘“Rock‘n Roll in Friesland” is
op een aantal panelen vermeld dat Nanne ook het
Esperanto gebruikt! Zie p. 23.

En dit alles stond in diverse kranten en tijdschriften,
die verschenen buiten de Esperanto-beweging! Zie
jij dit ook wel eens? Laat het me weten! 
Ineke Emmelkamp, 
sekretario@esperanto-nederland.nl 

https://www.arnhem-direct.nl/berichten/geschiedenis-landgoed-in-beeld-gebracht-onder-het-spoor/
mailto:sekretario@esperanto-nederland.nl


Iu, kiu sentis sin saĝa, forvojaĝis.

Sur la strato li vidis viron kiu plantis karobujon.

Li haltis, rigardis la viron kaj demandis lin:

“Kiam tiu arbeto donos fruktojn?”

La viro respondis: “Post sepdek jaroj.” “Do vi

malbone faras,” diris lia vizitanto. “Ĉu vi vere

pensas, ke vi ankoraŭ vivos post sepdek jaroj kaj

ĝuos ĝiajn fruktojn? Estu saĝa, plantu arbon, kiu

pli frue fruktos.”

La viro dume finis planti la arbeton kaj rigardis

ĝin kontente.

Tiam li diris al sia vizitanto: “Kiam mi naskiĝis,

jam estis karobujoj kaj mi povis manĝi de iliaj

fruktoj, kvankam mi ne plantis ilin. Tion faris

miaj geavoj. Mi povas ĝoji nun, sen fari ion ajn

pri tio. Mi plantas ĉi tiun arbon por miaj infanoj

kaj nepoj; ili ĝuos ĝin.” Forironte, li turnis sin,

kaj diris kiel adiaŭo: 

“Ni homoj ekzistas ĉar aliaj homoj vidas

antaŭen; mi fidas tiujn homojn, ĉar pro tiuj

homoj ni pluvivas kaj ekzistas estonteco.”

<El estonta plano de nederlanda paroĥo Sankta

Kruĉo de Raalte (kelkaj el ĝiaj preĝejoj estos

fermitaj dum la venontaj kvin jaroj).>

Karobujo 
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La angla

Als we over dekolonisatie praten ...
“Dat het Engels als lingua franca in de wetenschap
niet bepaald neutraal is, staat vast.”
“De Verenigde Staten deinzen er niet voor terug om
hun invloed uit te breiden met politieke, economische
en/of militaire macht. Met die invloed dwingen ze
ook de eigen voertaal af in de rest van de wereld en
dat is het Engels.”
“Dat verdrukt lokale talen. Zo wordt er in Nederland
veel gesproken over de verengelsing van de
Nederlandse universiteiten en hoe het Nederlands
als cultureel erfgoed verloren gaat.”
“Wil je echt een zoveel mogelijk neutrale taal dan zou
je misschien Esperanto of een andere gecreëerde
taal moeten overwegen.“
“De UvA kan deze taal actief promoten in het
Nederlandse landschap van wetenschap en
onderwijs. Ook zou ze dit vak kunnen integreren in 

de academische
vaardigheden,
zodat studenten
en docenten
kunnen
omschakelen naar
een vrije, neutrale
taal voor
onderwijs en
wetenschap.”

Bovenstaande citaten komen uit het artikel ‘Als we
over dekolonisatie praten, moeten we het ook hebben
over Engels’ in ‘Folia’ van 29 november 2021

(https://mallonge.net/mvdscheun) door Matthijs van der
Scheun, student onderwijswetenschappen aan de UvA.

Foto: Canva

https://mallonge.net/mvdscheun


Horizontale
2 Per ĉi tio Patro Kristnasko
vizitas nin ĉiujare 4 Ŝuoj por gliti 6
Vintre ĉi tiu subvesto estas longa
8 Alta loko kie flugbestetoj povas
trovi manĝaĵon 9 Vesto por
varmigi la orelojn 10 Vesto farita
de ŝafa lano 12 Vestoj por varmigi
la kolon 13 Monato kiu ne estis en
la unuaj romiaj kalendaroj 15
Peco da neĝo 16 Ejo por glitkuri
17 Infanoj foje portas ĉi tiujn
vestaĵojn per ŝnuro tra la jako

Vertikale
1 Iri sur la glacio 3 Glacia sporto 5
Staranta aŭtaro sur la ŝoseo 7
Meblo uzata de plej junaj
glitkurantoj 8 Tipa piedvesto uzata
dum la vintro 11 Ilo por supreniri
la monton 14 Falanta frosta akvo
15 Vintra persono farita de infanoj

Krucvortenigmo
La solvo de la lasta krucvortenigmo estas: FARMBESTO
La sekvaj personoj solvis ĝin, kaj sendis al ni la solvon: Frank Hoens, s-ino Frans Reibestein-v.d. Does, Baukje
Muizelaar-Borger, Joost Franssen.

La solvo de tiu ĉi krucvortenigmo estas kaŭzo por ni vidi vintron. Sendu vian solvon al: 
redakcio@esperanto-nederland.nl.

Jen solvo de la lasta 
krucvortenigmo:
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Mensosporto
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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 je bijdrage op naar: redakcio@esperanto-nederland.nl.

Oproep voor bijdragen

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 

Ekzistas diversaj radio-stacioj, kiuj elsendas en Esperanto

Kulturo
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Jen la respondoj de la lingva testeto de paĝo 6.

Respondo de demando 1:  a.

Riceli signifas: aĉeti varon de alia persono, dum oni
scias ke tiu persono ŝtelis ĝin (nederlande: helen).
Temas do pri kontraŭleĝa afero, eventuale punota
per enprizonigo.

Respondo de demando 2: b. 

Kiam kiel enkondukas liston da ekzemploj, oni ne
uzu akuzativon. Do la ĝusta frazo estas:
“Eŭropa Unio oficiale subtenas minoritatajn lingvojn
kiel la okcitana, la bretona kaj la frisa.”

Male, en frazo a kiel signifas “en la kvalito de” kaj
en frazo c kiel esprimas komparon. En tiaj kazoj oni
uzu akuzativon, se la frazparto post kiel rilatas al la
rekta objekto de la frazo.
Por pli funda klarigo, vidu paragrafon 5.10 en
Esperanto – Grammatica met oefeningen.

Arjen-Sjoerd de Vries

Hans Warren
Op 20 oktober
2021 zou Hans
Warren 100 jaar
geworden zijn. Van
zijn boek ‘Steen
der Hulp’ zijn
enkele vertalingen
gemaakt. In 1989
verscheen de
Esperantovertaling
van zijn Steen der
Hulp – Ŝtono de
Helpo – van de 

hand van Gerrit Berveling. 

In 2004 werd hetzelfde boek uitgegeven in de
kunsttaal Ido onder de titel Stono di Helpo
(Amsterdam, Editerio Tia Libro). Twee jaar
later verscheen het boek in het Engels als
Secretly Inside, vertaald door S.J. Leinbach.
Het is een novelle over de liefde van twee
jongeren.

In het tijdschrift ‘Fonto’ zijn ook enkele in het
Esperanto vertaalde gedichten verschenen. 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Hans_Warren. 
Geinteresseerd in het boek? U kunt het
bestellen bij de UEA in Rotterdam:
https://mallonge.net/shtonodh

http://esperanto-nederland.nl/
http://esperanto-radio.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.nordfalk.esperanto.radio&hl=en_US&gl=US
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ido_(kunsttaal)
https://eo.wikipedia.org/wiki/Hans_Warren
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Locatie: natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Krikkenhaar 11, 7627
PA Bornerbroek (gemeente Almelo).
Om geen risico te lopen dat de cursus volgeboekt is, raden we
je aan op tijd aan te melden. We gaan voorlopig opnieuw wat
minder mensen laten deelnemen. In elke slaapkamer maximaal
2 mensen, zodat er ook wat meer ruimte bij de tafels in de
eetzaal is en in de lesgroepen is. Als de situatie het toelaat
zullen we meer mensen toelaten.  We kunnen niet in de
toekomst kijken. We blijven optimistisch. Meld je aan als je wilt
komen. Als we ook deze bijeenkomst moeten annuleren i.v.m.
het coronavirus, dan betalen we je de aanbetaling terug.

Voor wie
Als je nog nooit Esperanto hebt geleerd, of je Esperanto is nog
niet zo goed als je zou willen , ben je van harte welkom.  Ook
gevorderden zullen een aantrekkelijk programma aantreffen.
Het oefenen van het spreken komt zeker ook aan bod. 

Organisatie 
De organisatie wordt verzorgd door Arjen-Sjoerd de Vries,
Lilian van der Burgt en Ineke Emmelkamp. Zij zijn te bereiken
via het e-mailadres studosemajnfino@esperanto-nederland.nl. 

Studieweekend 
25, 26 en 27 maart 2022.

Er wordt lesgegeven door verschillende docenten. Het
weekend wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.   

Kosten en Betaling
De kosten voor dit studieweekend bedragen € 85,- pp. Voor
leden van Esperanto Nederland/NEJ of een andere landelijke
vereniging € 75,-.
 In de prijs zijn inbegrepen: lessen, het overige programma,
overnachtingen, maaltijden, koffie en thee tussen de lessen.

Het bedrag kun je overmaken naar de Triodos Bank op
rekeningnummer: NL10 TRIO 0786 8441 67, ten name van
Esperanto Nederland, Capelle aan den IJssel.
 Onder vermelding van: studieweekend Krikkenhaar

Meer informatie op de website:
https://esperanto-
nederland.nl/ned/studieweekend/studieweekend.php

Het volgende studieweekend vindt plaats van vrijdag 25 maart t/m zondag 27 maart 2022.

Eventueel retouradres: Esperanto N
ederland Ledenadm

inistratie, Vaartw
eg 24G

, 8382 EB, Frederiksoord

mailto:studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

