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Foto sur la kovrilo
S-rino Willemina (Wil) van Ganswijk-Vlasblom estas 92 jaraĝa, tiama mezlerneja instruistino el Groningen. Ŝi
esperantistiĝis en 1959 kaj ekde tiam entuziasme partoprenis multajn Esperanto-renkontiĝojn ĉie en Eŭropo kaj
komencis mem instrui. De 1975 ĝis 1988 ŝi gvidis Esperanto-gejunulgrupon en Groningen kaj poste ankaŭ
instruis al plenkreskuloj. En 1998 ŝi publikigis Esperantokurson en interreto, kiu daŭre estas tre populara (vidu
https://wvganswk.home.xs4all.nl/esp.htm. En la nuna formo, post adaptiĝo de Koos Scharroo, ĝi estas ankaŭ
konata kiel la kurso Pingveno.nl.

Wil ricevis la honoran membrecon de NGGE (Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto), ILEI (Internacia
Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj de la klubo 'Esperanto Noord Nederland’. Tie oni daŭre povas renkonti ŝin
dum la regulaj (zoom) kunvenoj en Groningen. Legu pli sur paĝo 8 pri la Esperanto-vivo de Wil, ŝia Esperanto-
agado kaj la mirinda okazaĵo kiam ŝi unue aŭdis pri la ekzisto de la lingvo Esperanto. 

Enhavo

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

Antaŭparolo
Als peuter kreeg ik een bijbel van mijn pake. Daar was ik
erg blij mee. Het was even mijn kostbaarste bezit. En toen
was hij opeens weg, waarschijnlijk bij het oud papier
gedaan. Pas jaren later bedacht ik me dat mijn pake mij
een telefoongids of boek met bouwmaterialen zal hebben
gegeven. Met dat boek begon misschien wel mijn liefde
voor boeken. Ook Wil van Ganswijk werd als kind door
een volwassene een beetje voor de gek gehouden.
Misschien werd op dat moment haar interesse in
Esperanto gewekt. Ze heeft velen les in Esperanto
gegeven en gaf zo haar liefde voor de taal aan anderen
door. Haar levensverhaal deelt ze in dit nummer met ons.  

In 2020 konden veel geplande activiteiten niet door gaan.
Toch hebben we als Esperanto Nederland niet stil
gezeten. Veel vond achter de schermen plaats. In het
jaarrapport (agadraporto), opgesteld door diverse
mensen, leest u de activiteiten over 2020.

Het jaar 2021 zou zo maar eens het jaar van de vele
contacten kunnen worden. Het is mogelijk om wekelijks
online Esperanto lessen in Londen te volgen, bij onder
meer Anna Löwenstein en Renato Corsetti. - Op 13 april
heb ik zelf mijn eerste les gevolgd. Er waren mensen uit
Denemarken, Polen, Hongarije en Engeland aanwezig. -
Het bestuur zoekt nog leden die een taak of functie op
zich willen nemen. Peter Ebenau leidt een project om
gezamenlijk het Baantjer boek "De Cock en de dood in
gebed"  te vertalen. Op zondag 11 april werden tijdens de
Amsterdama Rondo de eerste 2 pagina's doorgenomen.
Erg leerzaam. Meld u ook aan als u mee wilt doen.

Ni deziras al vi ĝuplenan legadon.
Foppe-Klaas Hovinga
Ĉefredaktoro
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La estraro nun denove regule kunvenas. Ni uzas la
ekranon kaj Zoom! Jam dufoje ni tiel kunvenis, la
venonta kunsido okazos la 17-an de aprilo. Ĉu vi
havas demandojn por la estraro? Konigu ilin. 

Nova leĝo ‘Bestuur en toezicht rechtspersonen’
Unu el niaj membroj atentigis nin pri tiu nova leĝo, kiu
ekvalidas de la unua de julio 2021. Ni priparolis ĝin kaj
ni provas eltrovi ĉu tiu nova leĝo havos
konsekvencojn por nia eta asocio. 

Jarkunveno 2021 
Ni vere esperas ke post la someraj ferioj la situacio
rilate la pandemion pliboniĝos kaj ke ni povos denove
havi nian jarkunvenon. Ni nun planas okazigi ĝin en la
vilaĝo Lunteren. La ejo nomiĝas Floor kaj ni jam foje
okazigis tie Zamenhofan Feston. La NS-trajnstacio
Lunteren estas je promendistanco.

Ĝenerala jarkunveno de la asocio okazos la 16-an de
oktobro 2021! Vi estas bonvenaj ekde la 10.00a horo
kaj la kunveno komenciĝas je la 10.30a horo.
La estraro decidis oferti al vi la lunĉon! Ni pensas ke
ni bezonas iom da tempo paroli unu kun la alia post
tiom da tempo kiam ni ne povis renkonti unu la alian.
Venu multnombre. En unu el la venontaj Feniksoj vi
trovos la oficialan tagordon. 

Even voor onze leden die nog niet zo goed deze
berichten in het Esperanto kunnen lezen. Op
zaterdag 16 oktober 2021 vindt de algemene
jaarvergadering plaats. Normaal moet dit in het
voorjaar gebeuren, maar door de pandemie hebben
we besloten dit later te plannen. De vergadering
wordt gehouden in Lunteren, in het centrum Floor. Dit
centrum ligt op loopafstand van het NS-station
Lunteren. 

Studsemajnfinoj 
Alia temo estis la studsemajnfino en novembro 2021.
Espereble ĝi povos okazi. Eble ni devos akcepti malpli
da homoj. Eble ni donos prioritaton al novaj
partoprenantoj. Sed nenio estas certa! 
 

Financaj raportoj
La kasisto Loes preparis la dokumentojn pri
financoj. Kelkajn ŝanĝojn ni faris. En unu el la
venontaj Feniksoj vi povos legi pri ĝi. Unu el la
demandoj estas ĉu ni pretas elspezi kontribuon al la
organizo Eŭropa Esperanto Unio (EEU)? Ĉu ni restu
membro en tiu organizo? Demando, kiun ni
pritraktos en la jarkunveno.

Katedro
Andries memorigis nin ke Federico Gobbo inaŭguris
la katedron ĉe la Universitato de Amsterdamo (UvA)
antaŭ ses jaroj! Espereble ni povas daŭrigi tiun
unikan katedron en la venontaj jaroj. Loes havos
kontakton kun pluraj homoj (kun Federico, kun la
estraro de UEA)  pri la daŭrigo. UEA havas la
oficialan kontrakton kun la Universitato de
Amsterdamo. Esperanto Nederland forte subtenas
ĝin, finance kaj morale. 

Kultura Tago en 2022
La planitan tagon en 2020 ni devis nuligi. Ni pretas
organizi novan en 2022. Ĉu vi pretas helpi? Ĉu vi
havas ideojn pri la programo? 

Demandoj
Ĉu vi havas demandojn al la estraro? Kontaktu min.

Ineke Emmelkamp, 
sekretario@esperanto-nederland.nl

De la estraro
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Wekelijkse online Esperanto-lessen
De Esperantogroep in Noord-Londen biedt wekelijkse online Esperanto-lessen
aan voor beginners (A1) tot gevorderden (C1). U kunt meer lezen over deze
verschillende niveaus op Wikipedia. 

We kunnen u ook helpen bij de voorbereiding op het officiële Esperanto-examen
(B1-, B2- en C1-niveau) dat gewoonlijk in juni wordt gehouden op veel plaatsen in
de wereld, waaronder Londen. Onze online lessen vinden plaats via Zoom, één
keer per week gedurende een uur. 
Registreer u alleen als u weet dat u de meeste weken kunt bijwonen, aangezien
het aantal deelnemers in elke groep beperkt is tot ongeveer 15 personen. 
(Vertaald uit het Engels)
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volas aliĝi, ili povas kontakti nin per tiu paĝo :
https://northlondonesperanto.com/contact-us/

La kursoj estas en Esperanto krom tiu por ek-
komencantoj ĉar, por ĉi tiu, ni klarigas gramatikajn
aferojn per la angla.

La nedeviga kosto estas 6 Eŭroj por ĉiu kurso. Ni
jam havas kelkajn studentojn el Nederlando."

Anthony Bodineau, la organizanto de la kursoj, informis
nin per retpoŝto:

"Dankon, ke vi kontaktis nin pri niaj kursoj.
Kompreneble, vi rajtas anonci ilin en Fenikso.  La listo
de kursoj estas videbla ĉi tie:
https://northlondonesperanto.com/online-esperanto-classes/

Eblas ankoraŭ aliĝi, sed atentu, ke kelkaj kursoj jam
estas plenaj. Nur ek-komencantoj atendu la lanĉon de
nova kurso por aliĝi. Ni faras tion regule sed tio
dependas de la atendolisto. Se kelkaj el viaj legantoj 

Hanneke Versteege el Wervershoof aliĝis al
Esperanto Nederland.

Denove mi povas anonci ke ni havos novan membron.

Kie situas Wervershoof? Mi devis konsulti la mapon de
Nederlando. Ĝi situas en la provinco Nord-Holando,
norde de la urboj Hoorn kaj Enkhuizen!
 
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.

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 de Esperanto Nederland.
sekretario@esperanto-nederland.nl

https://northlondonesperanto.com/contact-us/
https://northlondonesperanto.com/online-esperanto-classes/
mailto:sekretario@esperanto-nederland.nl


Leteroj
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Pakaĵo de Fenikso
ricevita
Kutime ĉiu Fenikso ankaŭ estas sendita al Norvega
Esperantista Ligo (NEL). Pro diversaj kaŭzoj ili ne
ricevis la lastajn numerojn. Tial ni sendis ilin en
pakaĵon. La 16-an de februaro ni ricevis jenan
mesaĝon de Douglas Draper, la sekretario de Oslo
E-klubo.

"Hartelijk dank /koran dankon pro la granda
pakaĵo kun la lastaj du jarkolektoj de Fenikso,
bonorde ricevita hieraŭ. Ni konstatas ke ĝi vigle
vivas en la nova formato.  Ni atente legos kaj 
 enarkivigos.

Amike
Douglas Draper
en la  oficejo de NEL"

Migradoj tra la
regiono Palatinato
Se vi ŝatas migradi tra la naturo kune kun geamikoj
Esperantistaj tiam bonvolu legi atente la sekvajn vortojn:

9-a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA) Migradoj tra la
regiono Palatinato, en kaj ĉirkaŭ Neustadt a.d.
Weinstraße, de la 17-a ĝis la 22-a de oktobro 2021

Dum la sekvonta EMA ni migrados en amika rondo en la
Palatinata Arbaro kaj en la apud-rejna ebenaĵo inter
larĝaj vitokampoj, tie laŭlonge de la »Germana
Vinstrato«. Ni vizitos pitoreskajn vilaĝojn kaj historiajn
urbetojn, kaj ekiros al la milda, foje kruta mezalta
montaro, kun kasteloj, ruinoj, mito-plenaj lokoj en
profundaj arbaroj. La migradoj estos foje streĉaj, kun
momentoj de malstreĉiĝo dum pikniko en la naturo aŭ en
migradkabano, aŭ en unu el la vintrinkejoj. La regiono
havas mildan klimaton kun varmaj tagoj ĝis malfrue en
oktobro. Ĉiutage ni migros de la 9-a ĝis la 17-a horo –
inkluzive paŭzojn. Estos kaj facilaj kaj meze malfacilaj
etapoj. Oni kapablu iri distancon de ĉ. 15 km, kun
altodiferencoj ĝis 500 metroj. Dum la renkontiĝo ni
priatentos la tiam aktualajn korona-regulojn. Nia
restadejo, la junulargastejo de Neustadt, havas detalan
higieno-koncepton.

La programo enhavos viziton de la malnova urbo de
Neustadt, migradoj al la fama kastelo Hambach kun
grandioza elrigardo al la Rejno-ebenaĵo. Migradoj al kaj
vizitoj de Deidesheim, Bad Dürkheim kaj de St. Martin -
kun vingustumado. Ni migrados tra la Palatinata Arbaro
al la »Kalmit« - je 670 m la plej alta montopinto de
Palatinato, al la »Hohe Loog«, montopinto kun kabano,
kaj al la drakokaverno, kie Siegfried mortigis la drakon. 

Gerald Roemer 
 [Esperanto Hamburgo r.A. / EMA-organizanto]
 Aliĝo per interreto: www.esperanto.de/eo/ema-eo
 
Ĝis baldaŭ. Mi elkore salutas vin. Restu sana.

Martin Ptasinski pri la
Soraba lingvo
La 16-an de marto Kees Neeft skribis:

En Fenikso marto-aprilo Malsupra Saksio estas
regiono kie oni parolas Soraban. Sed devas esti:
Saksio. 
Koran saluton, 
Kees Neeft 

De la redaktoroj: 
Kara Kees, Dankon pro via korekto. Vi pravas,
Malsupra Saksio (Nedersaksen) estas en la
sudokcidento de Germanio, kaj la soraba estas
parolata en la orienta parto de Germanio.

Dum la lasta virtuala kunveno de Esperanto Nederland iu esprimis la deziron ke Duolingo havu kurson pri
Esperanto kune kun la nederlanda lingvo, ĉar ja eblas lerni Esperanton per multaj aliaj lingvoj sed ne pere de la
germana aŭ la nederlanda. Kaj iu atentigis min pri ĉi sube menciita retpaĝo kie eblas pere de la nederlanda
lingvo lerni Esperanton.

Ekzistas retpaĝo per kiu oni povas lerni lingvojn, ekz. Esperanto, ankaŭ pere de la nederlanda. Esploru ĝin, ĉu ĝi
estas taŭga. https://app.memrise.com/courses/dutch/esperanto/

Jos Wichmann

Memrise

http://www.esperanto.de/eo/ema-eo
https://app.memrise.com/courses/dutch/esperanto/


Kunstwerken in kunsttalen
De Oostenrijkse schrijver Clemens Setz schreef een boek Die Bienen und
das Unsichtbare. Tientallen talen beschrijft Setz, en in bijna ieder van die
talen vond hij dichters – mensen die besloten kunst te maken in een
kunsttaal.

Marc van Oostendorp schreef een recensie over dit boek met als titel:
Kunstwerken in kunsttalen (neerlandistiek.nl).

"Eindelijk iemand die de taal beschrijft als wat ze is. Een instrument om niet gek
te worden. Een instrument om gek te worden. Een manier om mensen te
verbinden en te verdelen. Iets wat je eigendom kan zijn en dat je volkomen kan
ontglippen. Iets om je diepste gedachten in uit te drukken, ook als niemand ze
begrijpt."

De recensie vind je op
https://neerlandistiek.nl/2020/12/kunstwerken-in-kunsttalen/

Mi deziras korespondi kun esperantistoj. Mi ĵus
membriĝis en UEA. 

Bonvolu sendi mian retadreson al viaj membroj kiuj
deziras korespondi. Mi estas nur meznivela
esperantisto. Mi uzas retpoŝton, ĉar retpoŝto estas
pli malmultekosta kaj pli rapida. 

Mi estas maljuna emerita kolegia instruisto.
Avo Ed Arnold el Miĉigano, Usono. Plaĉas al mi
ekkoni pri viaj vivo kaj kulturo. avoed@mail.com.    

Esperantisto el Miĉigano
deziras korespondi kun
Nederlandanoj

Mallongaĵoj
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Vendejo malfermita pro
kronvirusa fermo
Kees Ruig skribis en retmesaĝo: "Hieraŭ-+ mi legis
en Het Parool artikolon pri la trinkejoj en
Amsterdamo Norda. Mi eltondis parteton de ĝi. Bele
legi ke tiu iom izolita urbokvartalo havas sian
propran Vendejon."

Ĉe la retpaĝo De Buik ni trovas pliajn informojn pri
tiu vendejo. Kiam la dua fermo pro kronvirusa
pandemio komenciĝis, la Hotel de Goudfazant ne
volis fari nenion, do ili malfermis superbazaron.
La superbazaro vendas pretajn manĝojn, kiuj kutime
estas servitaj en la restoracio. Ili ankaŭ vendas
unuopajn produktojn, kiujn ili mem produktas,
ekzemple majonezo, "sambal"-spicaĵo kaj konfitaĵoj,
panon kaj ĉiajn bonaĵojn de la bakejo. 
Fonto:
https://www.debuik.nl/amsterdam/nieuws/hotel-
de-goudfazant-verandert-in-vendejo

El Het Parool de la 13a februar0 2021

https://neerlandistiek.nl/2020/12/kunstwerken-in-kunsttalen/
https://neerlandistiek.nl/2020/12/kunstwerken-in-kunsttalen/
mailto:avoed@mail.com
https://www.debuik.nl/amsterdam/nieuws/hotel-de-goudfazant-verandert-in-vendejo


Membro
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Sur la unua paĝo de la libro "Esperanto, Grammatica
met oefeningen", la nuntempa normverko pri la
Esperanto-gramatiko por nederlandlingvanoj,
verkita de Roel Haveman kaj Arjen-Sjoerd de Vries,
oni legas ke tiu libro estas dediĉita al “Aan onze
Esperanto-‘ouders’: Jan en Wil Kusters kaj Wil van
Ganswijk-Vlasblom“. Ni, redaktoroj, invitis sinjorinon
Wil van Ganswijk rakonti ion pri ŝia esperantistiĝo,
vojaĝoj pere de Esperanto, organizado de
Esperanto-renkontiĝoj por junuloj kaj longjara
instruado de Esperanto al multaj homoj.  

Esperanto, kiam, kial?
“Ĉu vi scias kio estas Esperanto?” demandis al mi, kiam
mi estis 10-jara knabino, sinjorino en Katwijk, kie mi kaj
mia familio feriis. Mi ne sciis. Ŝi daŭrigis: “Esperanto
estas lingvo! Ĉu vi ŝatus lerni ĝin?” “Kiel?” estis mia
reago. Ŝi diris: “Mi instruos al vi!. Bone aŭskultu:
Ampetju brampuampu sile sibe saju rotjeknor.” Tio
ŝajnis al mi interesa! “Ripetu, mi petis” Tion ŝi faris tiom
ofte, ke mi nun post pli ol okdek jaroj ankoraŭ precize
scias, kion ŝi diris. Sed ho ve, ne estis Esperanto. Tion
mi konkludis poste. Pasis multaj jaroj, pasis la dua
mondmilito, kiam mi kiel instruistino en mezlernejo por
la dua fojo aŭdis pri Esperanto. Kolegino montriĝis esti
esperantistino. Ŝi somere partoprenis en kongresoj
eksterlande. Estis tiam 1952.

Daŭris ĝis 1959 antaŭ ol mi decidis partopreni
Esperanto-kurson, kiu aperis en “De Gezinsbode”,
senpaga kurso en senpaga semajna gazeto. La tradukoj
estis korektotaj de groningenaj esperantistoj, kiuj jen kaj
jen organizis kunvenojn por la kursanoj. Post la dudek
lecionoj estis eblo sekvi buŝan instruon, en kiu mi
partoprenis ĉe sinjoro Starke, poste ĉe s-ino Kuiterman.
Per la televido prezentis en la jaroj 1971-1972 Van
Kooten kaj De Bie Esperanto-kurson. Ankaŭ ĝin mi
sekvis.

Estis eblo en Nederlando partopreni tri Esperanto-
ekzamenojn. Post kiam mi sukcese trapasis du, mi
komencis studi por la instru-diplomo Esperanto, kiun mi
akiris en la jaro 1980. Samtempe mi jam gvidis
Esperanto-infanar/junulargrupon. Komence la grupo
nombris 12 infanojn, fine ĝi nombris 30 gejunulojn. Tiam
asistis min Arjen-Sjoerd de Vries kaj s-ino Oosterhuis,
antaŭaj kursanoj de mi. Anneke Meiners, 14-jaraĝa
knabino, estis la unua el la grupo, kiu sukcesis en landa
Esperanto-ekzameno. Ŝi ricevis por tio oran
dekguldenmoneron de KUNE. (Kristana Unuiĝo de
Nederlandaj Esperantistoj) Tio aktivigis kompreneble
ankaŭ la aliajn. Finfine sukcesis preskaŭ dek el ili en
landaj ekzamenoj.
Regule la gejunuloj prezentis teatraĵon en Esperanto pri
fabeloj kaj unufoje pri la vivo de Zamenhof. Ni faris
ekskursojn kaj eĉ prezentis nin en Soestdijk dum
naskiĝdatrevenfesto de reĝino Juliana en 1976. Kiam la
grupo ekzistis 10 jarojn, la anoj organizis kaj prezentis al
mi kaj mia edzo grandan feston. Post dekdu kaj duono
da jaroj mi finis la instruadon al ili kaj komencis pli instrui
plenkreskulojn. Poste mi metis la Esperanto-kurson el la
“Gezinsbode”, iam faritan de esperantistoj en Arnhem,
en la Interreton. 
150 personoj sekvis la kurson. 50 el ili atingis la finon kun
bona rezulto. 50 aliaj dumvoje haltis kaj la ceteraj
kvindek sendis al mi nur unu aŭ kelkajn tradukojn.

Wil van Ganswijk
Kiel frazo kun Rotjeknor kondukis al inspiraj Esperanto-lecionoj

La groningena junulgrupo preta por iri al Soestdijk.



Poste Jaap, mia filo, prilaboris la lecionojn tiel, ke oni
mem povas kontroli la tradukitajn frazojn. Koos
Scharroo ofertas nun ankoraŭ la saman kurson en
interreto, sed en modernigita formo kaj li pretas
ankoraŭ daŭre korekti la faritajn tradukojn.

Kompense por mia instruado mi neniam petis monon.
Kial ne? Ĉar ankaŭ mi neniam bezonis pagi por la
Esperanto-instruado, kiun mi ricevis.
Esperanto okupis min dum granda parto de mia vivo.
En multaj Esperanto-semajnfinoj kaj kongresoj en kaj
ekster Nederlando mi partoprenis. 
Multajn amikojn kaj konatojn en kaj ankaŭ ekster
Nederlando mi ankoraŭ havas per Esperanto.
En 1979 mi kontaktis kun tiam 10-jara knabino en la
sudo de Pollando. Ŝi lernis Esperanton en la elementa
lernejo. Kiam mia edzo kaj mi vizitis ŝin dum nia unua
vojaĝo al Pollando, ni povis paroli kun ŝi kaj ŝi estis eĉ
tiel lerta, ke ŝi kapablis interpreti inter ni kaj siaj
gepatroj. Iĝis la komenco de varma amikeco kun ŝi kaj
ŝiaj parencoj.
 
En Groningen mi akceptis en 1987 en salono de
preĝejo dum semajnfino Esperanto infandancgrupon el
Kroscienko, 20 infanojn kun 6 akompanantoj. Ili gastis
ĉe la gepatroj de la anoj de la Esperanto-gejunulgrupo
kaj ĉe kelkaj esperantistoj. Ili prezentis siajn dancojn
dufoje al Esperantistoj, gepatroj k.t.p. La infanoj vizitis
prezentadon de la groningena junulcirko, ŝipveturis tra
la groningenaj kanaloj k.t.p.

Estas nur unu domaĝo ĉe la amikeco inter mi kaj amikoj en
Pollando, Aŭstrio, Bulgario, Germanio, k.t.p. nome ke oni ne
povas viziti unu la alian, kiam iu estas malsana, nek povas
ĉeesti enterigon, pro tro longa vojaĝo. Estas problemo kiun
ni nun, ho ve, ĉiuj konas pro la kronviruso.
Jam dum unu jaro mi ĉiutage korespondas en Esperanto je
ŝia peto kun Frans Reibestein en Hago, kies foto estis sur la
antaŭpaĝo de Fenikso de sept/okt 2020. Estas bona
ekzerco uzi la ĉiutagajn vortojn kiujn oni uzas ĉe
konversacio. Pro la kronviruso mi jam pli ol unu jaron ne plu
vojaĝas. Ĉiuj rememoroj estas tial ekstra altvaloraj.

De sinjorino Wil van Ganswijk-Vlasblom.
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Groningenaj esperantistoj kunvenas, kun franca gasto.

Fotoj, maldekstrume:
- Esperantobudo en la Urba Parko de 
  Groningeno.
- Dekjaraĝa Wil (maldekstre), kun kuzino 
  en Katwijk.
- Anneke Meiners montras la oran 
  moneron.
- Polaj junuloj ekzercas la popoldancojn.
- Ekskurso dum unu el la kongresoj, 
   kiujn mi ĉeestis.
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Libroj

UvA 
Esperanto in de bibliotheek van
de Universiteit van Amsterdam
Wist u dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) een
grote verzameling boeken in en over het Esperanto
heeft, waaronder de gehele boekenschat van Esperanto
Nederland, die de UvA voor de vereniging beheert? Het
gaat om fictie en non-fictie (natuurlijk veel boeken over
de taal zelf), vertaalde en originele werken. 

in de collectie is, verschijnt alle 
relevante boekinformatie op uw scherm.
De UvA stelt alles uit haar Esperanto-collectie
beschikbaar voor doeleinden van onderwijs, onderzoek
en presentatie. Voor studenten aan de UvA is dit
natuurlijk geen probleem: zij loggen in en reserveren het
benodigde. Niet-studenten, leden van Esperanto
Nederland, kunnen zich voor de te volgen procedure het
beste tot het bestuur van Esperanto Nederland wenden.
De penningmeester geeft dan een bewijs van het
lidmaatschap af. 

Wim Jansen/Ans Bakker 

Esperanto en la biblioteko de la
Universitato de Amsterdamo
Ĉu vi scias ke la Universitato de Amsterdamo (UvA)
posedas grandan kolekton da libroj en kaj pri Esperanto,
kaj ke tiu kolekto enhavas ankaŭ la tutan libraron de
Esperanto Nederland, kiun UvA mastrumas nome de la
asocio? La kolekto ampleksas fikciajn kaj nefikciajn verkojn
(multajn pri la lingvo mem), originalajn kaj tradukitajn. 

                                         
koncernaj informoj.
UvA disponigas ĉion el sia kolekto cele al la instruado,
esplorado aŭ prezentado de Esperanto. Por universitataj
studentoj la komputila aliro al la biblioteko estas
kompreneble senproblema: ili simple ensalutas kaj mendas
la bezonatan eron. Al nestudentoj, membroj de la Asocio
Esperanto Nederland, ni rekomendas ke ili turnu sin al la
estraro de Esperanto Nederland por ricevi informojn pri la
sekvenda proceduro. La kasisto donos al la koncerna
persono pruvon de membreco.

Wim Jansen/Ans Bakker

Klik uit uw huiskamer op het
internet het volgende adres
aan: https://lib.uva.nl/
discovery/search?
vid=31UKB_UAM1_INST:UVA en
probeert u het maar eens met
een paar trefwoorden in de
zoekbalk, zoals haveman vries
(als u de auteursnamen kent) of
neforgeseblaj kongresoj of
nevenkebla ĝeno (uit bekende
titels). Als het gezochte boek

Alklaku hejme jenan interretan
adreson:
https://lib.uva.nl/discovery/sear
ch?vid=31UKB_UAM1
_INST:UVA  kaj provu mem per
kelkaj ŝlosilvortoj en la serĉlinio,
ekzemple haveman vries (se vi
konas la aŭtorajn nomojn) aŭ
neforgeseblaj kongresoj aŭ
nevenkebla ĝeno (el konataj
librotitoloj). Se la serĉata ero
troviĝas en la kolekto, la
sistemo respondos per ĉiuj 

Mesaĝo de Frans Cobben
22-an de marto 2021

Kara Redakcio de la revuo FENIKSO

Mi kore laŭdu la utilan artikolon en paĝo 23 pri la libro
POMEGO -0. Nova Rikolto de Bertilo Wennergren (sveda
akademiano), sed mi dubu pri la klara averto ne tro-uzi
la akuzativon kiam frazo komenciĝis per "Okazis"? Ĉu la
radiko "falsa / falsi" vere estas du-karaktera?

amikajn salutojn
S-ro Frans Cobben

Konu kore bonon, ĉar bonas!
Serĉu vere puron,         ĉar          puras!

Vidu nete juston,                     ĉar justas!
Spektu ankaŭ sanktecon,     ĉar sanktas!  

Poemo Frans Cobben, bildo Canva

https://lib.uva.nl/discovery/search?vid=31UKB_UAM1_INST:UVA
https://lib.uva.nl/discovery/search?vid=31UKB_UAM1_INST:UVA
https://lib.uva.nl/discovery/search?vid=31UKB_UAM1_INST:UVA
https://lib.uva.nl/discovery/search?vid=31UKB_UAM1_INST:UVA


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, deelnemen aan de redactieraad, plaatselijke bijeenkomsten organiseren, een folder redigeren of
in een standje staan om informatie over Esperanto te geven. Maar voor het bestuur zijn op dit moment twee
functies die vervuld moeten worden. In Fenikso 2/2021, pagina 10 staan ze uitgebreid vermeld. Het is
belangrijk om een goed bestuur te hebben, zodat andere vrijwilligers ook hun taken goed kunnen verrichten. 

Bestuursleden
Vanaf januari 2021 is binnen het bestuur de functie
van voorzitter vacant. Als voorzitter neem je het
voortouw en vertegenwoordig je de vereniging bij
internationale, nationale en buitenlandse contacten.

In oktober komt de vacature van secretaris vrij. Als
secretaris organiseer je de bestuursvergaderingen en
de jaarvergadering en houd je de actiepunten bij. Je
hebt daardoor een belangrijke invloed op dat wat de
vereniging doet. Op dit moment is er een collega die
de notulen van de vergadering maakt. Dat scheelt in
het werk van secretaris. Er is een apart e-mailadres
voor de secretaris. Er komen daar allerlei verzoeken
binnen. Enkele voorbeelden: "Kun je deze zin
vertalen? Ik heb nog Esperanto-boeken van mijn opa,
die ik graag wil schenken aan uw vereniging. Waar
kan ik een cursus volgen? Zijn er in mijn stad andere
Esperantisten? Ik wil graag een interview doen met
een Esperantist, wie wil hieraan meewerken? Ik heb
een boek met een paar Esperanto-zinnetjes, is dat zo
goed vertaald?" De secretaris beantwoordt deze mails
en probeert ze op te lossen. Vaak kun je een beroep
doen op één van de andere leden.

Het bestuur vergadert meestal in Utrecht, maar op dit
moment gebruiken we Zoom voor onze
vergaderingen. 

Andere vrijwilligers 
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.

In 2022 willen we weer een culturele dag organiseren.
Wil je daar aan meewerken? Wat zou je als
programma willen zien? 

De afgelopen jaren hebben zich nieuwe leden
aangemeld. Ook jullie kunnen je natuurlijk 

aanmelden voor één van de taken. Het maakt niet uit
hoe goed je in Esperanto bent. Juist door mee te
doen, kun je je taalvaardigheid oefenen en zal je
Esperanto sneller beter worden. 
 
Komitatano A
Iedere landelijke afdeling van UEA (Universala
Esperanto-Asocio)  heeft het recht om een
afgevaardigde te sturen naar het ‘komitato’. Je
vertegenwoordigt Esperanto Nederland in dit comité.
Een afgevaardigde moet op het moment van
benoeming twee jaar lid zijn UEA.
Je wordt gekozen door de leden van Esperanto
Nederland. Commissievergaderingen vinden
hoofdzakelijk plaats tijdens het Universele Congres en
via Zoom-vergaderingen en discussiegroepen tijdens
de rest van het jaar. Het is een interessante functie
voor als je geïnteresseerd ben in het werk van UEA.
Meer informatie vind je op:
https://uea.org/asocio/komitato.

Deelnemers redactieraad
Het is prettig dat er mensen zijn, die zo nu en dan
eens met een helikopterblik naar Fenikso willen kijken.
Daarom zoeken we nog deelnemers voor de
redactieraad. Als lid van de redactieraad kijk en lees je
Fenikso door, vraag je aan andere lezers naar hun
mening en bespreek je dit samen. Iedereen die lid is
van Esperanto Nederland en interesse heeft om mee
te doen, kan zich hiervoor opgeven. 

Vrijwilligers zijn hard nodig om de taken binnen de
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 Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl, tel. 050-5718842.

Vrijwilligers
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Said Baluĉi, prezidanto ĝis 2022. Li forlasis la estraron la unuan de januaro 2021, laŭ sia propra decido.
Loes Demmendaal, kasisto ĝis 2022.
Andries Hovinga, membro ĝis 2022.
Ineke Emmelkamp, sekretario, ĝis membrokunveno 2021.
Rob Moerbeek, membro, ĝis membrokunveno 2021.

2. Estraro
2.1. Estraro
La estraro konsistis en 2020 el:

La estraro kunvenis en Utrecht en januaro 2020 (kunveno numero 171). Pro la kronvirusa pandemio ne okazis
aliaj estrarkunsidoj en 2020. Okazis multaj kontaktoj pere de retmesaĝoj kaj telefonalvokoj. Ili diskutis kaj
lanĉis ideojn.

2.2 Reprezentado
Nenio por raporti.

2.3 Membrokunveno
La 29-a ĝenerala kunveno okazus en majo 2020. Pro la pandemio ĝi bedaŭrinde ne povis okazi.
Ni ŝovis la daton de la kunveno al la 7-a de novembro, sed pro la pandemio ni denove devis nuligi ĝin.
Ni okazigis virtualan kunvenon, sed ĝi ne estis membrokunveno.

Agadraporto 2020
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Agadraporto de Esperanto Nederland pri 2020 

1.Banko/kapitalo
Esperanto Nederland havis malprofiton en 2020 de € 2.650. La ĉefa kialo estas nia kontribuo por la
Amsterdama Katedro, € 3.000.
La antaŭvidita ricevota legaco de € 5.000 daŭre ne atingis nin. Sed ni ja ricevis legacon de Jen Verheijen de €
2.500.
La propra kapitalo de la asocio estis je la 31-a de decembro 2020: € 94.347. La malprofito estas 2,7 % (inkl. la
kontribuon por la katedro) de la propra kapitalo en la 31-a de decembro 2019.

Kaskontrolo
La kaskontrol-komisiono en 2020 konsistis el Jeannette Bosse kaj Simon Smits, rezerva kontrolanto estis
Ronaldo Nobel. Tamen pro la pandemio ne okazis kaskontrolo pri la jaro 2019.
Raportas Loes Demmendaal

2.4 Membroadministrado
La administradon de membroj prizorgas Koos Scharroo. Li
sendas bonvenigan paketon al novaj membroj, disponigas
aktualan adresaron al la ekspedisto, kiu dissendas Fenikson,
kaj li informas la estraron kaj redakcianojn de Fenikso pri
ŝanĝoj en la membraro. Laŭmende li havigas publikan
membroliston.
Raportis Koos Scharroo
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2.5. Arkivo Esperanto Nederland – Internacia Instituto por socia historio (IISG) Feliĉas la leganto!
Pro la konata malhelpo en 2020 mi ne povis transdoni dosierojn al IISG. Hejme mi gardas diversajn
dokumentojn kaj arkivojn. Tiuj estus transdonitaj al IISG por ke tie oni bitigu la enhavon. Pro la viruso la
Instituto estas fermita por „publiko”. Ĝis - proksima? - okazo transdoni la arkivojn mi momente gardas
dosierojn de sekcio Leiden, la Katedro Interlinguïstiek en Esperanto, kaj kelkajn privatajn memorindaĵojn.
Atendas dosiero el Voorburg. Espereble venontjare la raporto estos pli valora por la asocio.
Raportas Ans Bakker-ten Hagen

2.6. Biblioteko Universitato Amsterdam
En la raportata jaro la asocio Esperanto Nederland ne aldonis volumojn al la biblioteko. Tiun ne-agadon ne
kaŭzis la konata viruso. Simple ne venis - el heredaĵoj - libroj kiuj mankis en nia biblioteko kaj kiuj indus esti
aldonataj.
La asocio ne aktivis por aktualigi la propran bibliotekon. Iam ni ricevis financan donacon (de d-ro Roelofs) por
aĉeti la eldonojn de la serio Ludovikito.
La heredita sumo estas uzita por tiu celo. La eldonisto aperigis pliajn eldonojn. Mia persona konsilo al la
(estraro de ) la asocio estas: buĝetu monon por ke en nia biblioteko estu la kompleta serio. Mi konscias ke ne
eblas por Esperanto Nederland aĉeti ĉiujn aktualajn libro-eldonojn. Ni almenaŭ havu kompletan serion per kiu
oni konatiĝas kun famaj eldonoj el diversaj skoloj de la internacia Esperanto-literaturo.
Raportas Ans Bakker-ten Hagen

2.7 Privacybeleid Esperanto Nederland
La teksto pri la politiko rilate privatajn aferojn troviĝas en la retejo de Esperanto Nederland.

2.8. Komerca Ĉambro
La asocio estas oficiale registrita ĉe la Komerca Ĉambro en Amsterdamo. La registriĝo estas senpaga.

2.9. Arbitracia komisiono
La komisiono konsistas el Marc van Oostendorp (2017-2020) kaj Johan Swenker (2017-2020).
Anneke Schouten-Buijs (2019-2022). Van Oostendorp kaj Swenker konsentis daŭrigadon de tri jaroj.
Sed pro la pandemio ne okazis jarkunveno kun elektoj. En la jaro 2020 ne necesis agi.

3. Verloren van Themaatpremio
Ni ne aljuĝis la premion por la jaro 2019.
Raportas Loes Demmendaal

4. Informado
4.1 Informado ĝenerale
En 2020 mi daŭrigis mian laboron por trakti informpetojn, kiuj plej ofte venis per la reto. Mi forsendis 65
kovertojn kun informmaterialo (en 2019: 74).
Esperanto Nederland posedas du grandajn starantajn informilojn. Membroj povas prunti ilin.
Kelkaj membroj petis stokon de nia informmaterialo. Esperanto Nederland ne partoprenis en budoj aŭ
festivaloj.
Raportas Ineke Emmelkamp

4.2 Lingvo-festivalo
Pro la pandemio ne okazis fizika Drongo-festivalo. Ni decidis ne partopreni en la virtuala festivalo pro tro altaj
kostoj. An Olijslagers proponis al la festivalo programon, en kiu ŝi montras diversajn ludojn. Poste montriĝis ke
la festivalo okazos nur virtuale.
Raportas Ineke Emmelkamp



Agadraporto 2020
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5. Instruado
La estrarano Rob Moerbeek respondecas pri tiu fako.

5.1 Katedro Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo.
La Universitata kurso de Esperanto okazis kiam la pandemio eksplodis en printempo, kaj pro tio ĝi estis duone
enklase, duone rete. Tial ekde tiam estiĝis serio da videoj ĉiutagaj. La katedrulo kontribuis al diversaj virtualaj
eventoj esperantistaj tra la jaro, kaj publikigis esplorrezultojn kiel kutime. 
Raportas la katedrulo prof-ro d-ro Federico Gobbo

5.2. Studosemajnfinoj
Arjen-Sjoerd de Vries, Lilian van der Burgt kaj Ineke Emmelkamp estis la organizantoj.
En la jaro 2020 ni planis du studosemajnfinojn: unu en julio kaj la duan en novembro 2020. Pro la korona
pandemio ni devis nuligi ambaŭ semajnfinojn. Feliĉe la sekretario de Krikkenhaar (NIVON-domo) estis tre
afabla kaj ŝovis ambaŭ datojn al la jaro 2021. Ni ne bezonis pagi ion pro la nuligoj.

Por ne tute perdi la kontaktojn kun la partoprenintoj ni klopodis organizi unu alian kurson, nome posttagmezan
kurson en Amsterdamo.
Arjen-Sjoerd trovis bonan ejon kaj ni planis tie du kursojn. Sed montriĝis ke en Amsterdamo estas tre alta
nombro da infektoj kaj ni ne volis riski ke homoj malsaniĝu dum la kurso. Jen la tria nuligo en 2020.
Tamen ni sukcesis aranĝi kurson pere de ‘Zoom’. Okazis la 21-an de novembro. Bert de Wit kaj Yves
Nevelsteen pretis esti la gvidantoj de tiuj du grupoj. Unu grupo por komencintoj kaj la alia por progresantoj.
Partoprenis pluraj homoj.

Dum 2020 ni apenaŭ havis kontaktojn kun niaj instruistoj. En novembro 2020 aperis nova eldono de la Plena
Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG), verkita de Bertilo Wennergren.

Ni aĉetis 15 ekzemplerojn kaj dissendis ilin al tiuj kiuj dum la lastaj jaroj instruis en niaj studsemajnfinoj. Ili estos
bone preparitaj kiam ili en 2021 denove instruos!

En decembro ni sendis al 40 partoprenintoj, kiuj loĝis en Nederlando kaj (ankoraŭ) ne estas membroj de
Esperanto Nederland, la plej novan numeron de Fenikso 2021/1. Tiamaniere ni tenis kontakton kun niaj
partoprenintoj.
Raportas Ineke Emmelkamp

6. Fenikso
En 2020 Frank van Hertrooij kaj Marc Konijnenberg transdonis la redakcian laboron al Andries kaj Foppe-Klaas
Hovinga. Frank kaj Mark restis aktive envolvitaj en la produktado de Fenikso. Por ĉiuj numero Frank kreis
vortserĉenigmon kaj Marc faris lingvan kontrolon. Malantaŭ la kulisoj ankaŭ kunlaboris Koos Scharroo, Ineke
Emmelkamp kaj Bert de Wit. Koos preparis liston kiun FEL uzas por fari la etikedojn, Ineke sendis multajn
kontribuojn kaj proponis ideojn al la redaktoroj kaj Bert kaj Marc faris la finan lingvan kontrolon.

En 2020 kvin numeroj de Fenikso estis eldonitaj, kun entute 128 paĝoj. Fenikso estis presita ĉe Flandra
Esperanto Ligo (FEL), de Ivo Vercammen, en Antverpeno. La revuo havis kelkajn regulajn rubrikojn, kiel la
rubriko Bonvenon, en kiu la novaj membroj estis nomitaj, la rubriko Senpaga, en kiu la estraro fordonis uzitajn
librojn kontraŭ pago de la sendokostoj. Sur la paĝo Revuo-interŝanĝo Alfonso Pijnacker skribis pri interesaj
artikoloj, kiujn li trovis en aliaj Esperanto-revuoj. La paĝo De la Estraro enhavis la lastajn informojn pri la asocio.
En Fenikso ni ankaŭ memoris la forpasintajn membrojn.

Krom la regulaj rubrikoj aperis informoj pri libroj, kaj nia lingvo kaj anoncoj de plejparte ciferecaj eventoj.
Kompreneble en 2020 la kronviruso ricevis multan atenton. Diversaj membroj respondis al la alvoko por konigi
siajn spertojn dum la kronvirusa kvaranteno.
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Cetere multaj membroj kontribuis al Fenikso. Diversaj membroj preparis artikolon. Libro-recenzo estis verkita
kaj intervjuo okazis kun alia membro. Diversaj membroj sendis novaĵojn, ekz. pri agoj, kiujn ili faris aŭ pri
Esperanto en Nederlando. Tiel la rezulto estis bela.

La redakcio provis fari legindan kaj kolorplenan membrogazeton en kiu la membroj estis envolvitaj en la asocio
kaj estis motivitaj aktive okupiĝi pri Esperanto, kelkfoje sekvante la ekzemplon de aliaj membroj.
Raportas Foppe-Klaas Hovinga

7. Interreto
7.1. Retejo Esperanto Nederland
La oftaj atakoj kontraŭ la retejo en 2019 feliĉe ne plu okazis en 2020. Ankaŭ la retpoŝta misuzado malpliiĝis.
Sed rilate retpoŝton ja ekestis nova problemo. La firmaoj Google kaj Microsoft ne plu permesas normale
transsendi retpoŝtaĵojn devenajn de aliaj Interret-perantoj. Tio signifas ke ili ja estas sendataj, sed ĉiam
nerimarkite aperas nur en la kesto de nedezirataj reklam-poŝtaĵoj (spambox).

Tion spertas tiuj, kiuj:
a) ricevadas retpoŝtaĵojn transsendatajn per la ‘ĝeneralaj’ adresoj de Esperanto Nederland, kiel ‘kasisto’,   
     ‘estraro’ k.t.p. kaj
b) uzadas retadresojn kiel gmail.com, hotmail.com, live.nl, live.com aŭ/kaj outlook.com.

Por ili restas la konsilo regule kontroli sian keston de antaŭmenciitaj reklam-poŝtaĵoj (spambox).

Oni vizitis en 2020 la retejon 575.000 fojojn.
Pri la parto nederlandlingva: plej multe la ĉefpaĝon, kaj cetere (en malpliiĝanta ordo) tiujn pri novaĵoj, kontakto,
kaj lokaj grupoj.
Pri la parto Esperanta: la ĉefpaĝon kaj tiujn pri Studosemajnfino kaj Fenikso.

Oni elŝutis precipe ‘Een wereldtaal’ de Marc van Oostendorp, la faldfolion ‘Esperanto-zó-op-zak!’, kaj revuojn ‘Fenikso’.
Raportas la retejestro Frans Schild

Fejsbuka paĝo, 
Tvitera konto, 
Jutuba kanalo 
Telegrama kanalo.

7.2 Sociaj komunikiloj
La sociaj komunikiloj de Esperanto Nederland konsistas el:

Ni diskonigis preskaŭ ĉiutage novaĵojn pri la asocio Esperanto Nederland, diversajn informojn rilate al
Esperanto en Nederlando kaj esperantistoj el Nederlando en la mondo. Ni anoncis kaj raportis, ofte dulingve,
pri (zoom)okazaĵoj kaj novaĵoj kiuj povas esti interesaj por (estontaj) esperantistoj en Nederlando. Ankaŭ pri la
Esperanta agado de la katedrulo pri Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo, prof-ro
Federico Gobbo, ni ofte konigis informojn. Plurfoje ni reagis nome de Esperanto Nederland al artikoloj en la
nederlandaj amaskomunikiloj rilate al ia lingva temo aŭ mencio de Esperanto.

Kiel ĉefan socian komunikilon ni uzis fejsbukon. Pro manko de tempo nur la plej gravajn mesaĝojn ni diskonigis
per la aliaj supre menciitaj informkanaloj. Cetere, en aprilo 2020 ni lanĉis novaĵkanalon en la babileja programo
Telegramo, kiun vi povas spekti eĉ sen instalita apo. En aŭgusto 2020 okaze de la movada foira prezento de
Esperanto Nederland dum la Virtuala Kongreso (kiun gvidis Marc Konijnenberg), ni kreis filmeton por montri la
informkanalojn de la asocio Esperanto Nederland en interreto. Vidu: https://youtu.be/pam20dMHMVg. Sub tiu
ĉi video troviĝas la ligiloj al niaj diversaj sociaj komunikiloj.

https://youtu.be/pam20dMHMVg
https://youtu.be/pam20dMHMVg
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La afiŝoj de fejsbuko kaj tvitero estas videblaj ankaŭ en fenestro (plugin) en la ĉefa retpaĝo de la retejo de
Esperanto Nederland. Administrantoj de la sociaj komunikiloj: Andries Hovinga kaj Joost Franssen. Kunlaboris:
Ineke Emmelkamp.
Raportas Andries Hovinga

8.Universala Esperanto Asocio (UEA) 
8.1 Aligitaj membroj
La kasisto pagis al UEA kotizon por la membroj kiuj ne estas individuaj membroj.

8.2. Komitatano A:
La komitatano konsilis pri elekto de nova komitata retlisto; kunredaktis amendproponon, kiu ebligas retan
voĉdonadon dum retaj komitatkunsidoj; raportis la spertojn de la nederlanda IJK-teamo, pri organizado kaj
mastrumado de reta evento, al la estrarano respondeca pri la Virtuala Kongreso; dufoje prezentis nian asocion
Esperanto Nederland dum la Movada Foiro; subtenis komitatanojn dum testsesioj prepare al la retaj
komitatkunsidoj; partoprenis kvar el la kvin sesioj de la komitatkunsido, protokolis dum du sesioj; elektiĝis al la
Elekta Komisiono de UEA; aprobis la jaran kaj financan raporton de 2019; kontribuis al la kreo de la nova
Strategia Laborplano; kunsidis dufoje kun la nova Elekta Komisiono; traktis aliĝpetojn en alia komisiono."
Raportas Marc Konijnenberg, komitatano A por Nederlando

9. Eŭropa Esperanto-Unio (EEU)
9.1. EEU-kotizo
La kasisto pagas la necesan kontribuon.

9.2. Reprezentanto
La EEU-komisiono daŭrigis sian laboron dum tiu ĉi jaro. Mi regule ricevis la informilojn, kiujn mi transsendas al
la estraro kaj redakcio de Fenikso. Unu el la ĉeforganizantoj, Zlatko Tišljar, forpasis en 2020.
Ne okazis kongreso. Ja okazis elektoj, sed mi sindetenis min pro la ne tro klaraj indikoj. 
Raportas Ineke Emmelkamp

10. Faka sekcio
10.1 NGGE - Nederlanda Grupo de Geinstruistoj Esperantistaj
La prezidanto estas Rob Moerbeek, la sekretario estas Simon Smits. La kasistan funkcion plenumas la
sekretario en kunlaboro kun la prezidanto.
NGGE havas 11 membrojn, kaj 1 honoran kaj 1 dumvivan membrojn. Ĉiuj estas membroj de ILEI, la internacia
organizo por instruistoj.

Aperas trifoje jare la bulteno ‘NGGE sciigas’, kiun redaktas Simon Smits. La kotizo estas €8,- jare. La estraro
kunvenis fizike nur unu fojon. Pro la pandemio la kontaktoj poste okazis telefone/komputile.
Mi sukcesis aranĝi intervjuon de la radiostacio ‘Omroep Zeeland’ kaj aperis artikolo en regionaj gazetoj kun
foto de d-ro Zamenhof.

Kun dudeko de interesiĝantoj mi havis kontakton. Kelkaj eklernis Esperanton pere la kurso en la retejo
Pingveno (de Koos Scharroo).

Kelkaj homoj (ekz. Wil van Ganswijk, Bert de Wit, Rob Moerbeek) instruis Esperanton tiun ĉi jaron.
Mi metis foje informaterialojn en publikaj bibliotekoj en Zeeland.
Raportas Simon Smits
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11. Mabesoone – regiona agado
La Amsterdama Rondo ricevas subvencion.

12. Lokaj grupoj
12.1 Sekcio Alkmaar
La estraro konsistas el: s-ino Tiny Droge, prezidanto. Ŝi demisios en 2023. S-ino Margot Koopmans, vic-
prezidanto. Demisios 2021, estas re-elektebla. S-ro John Droge, kasisto. Demisios en 2022. La estraro
kunvenis 5 fojojn.

Ni kunvenis en la kvartaldomo de Alkenhorst, salono Kiekendief. Meznombra partoprenantaro: 12 personoj. La
nombro da membroj la 31-an de decembro 2020 estis 20.
Okazis du klubkunvenoj, en januaro kaj februaro. Ni nuligis la aliajn kunvenojn ĝis la fino de la jaro pro la
koronvirusa pandemio.

Nia ĥoro Malvo konsistas el 9 membroj, inkluzive la dirigentinon Marijke Lathouwers.
La kluba bulteno nomiĝas Fromaĝokloŝo kaj aperis 3 fojojn, ĝin prizorgas Vinus Lathouwers.
Ni sendis nian klubrevuon ” Fromaĝokloŝo” al nova membro kaj eksterlande al niaj ĝemelurbaj kluboj. 
Raportas Tiny Droge kaj Margot Koopmans

12.2 Esperanto Klubo Eindhoven
Je la fino de 2020 ni havas 12 membrojn. Tri personoj malpli, pro maljuniĝo, malsaniĝo kaj malpli da intereso.
Pro la vintra vetero kaj la kronviruso okazis nur 4 kunvenoj kiujn malmultaj membroj vizitis. Kaj unu interreta
aktivaĵo.
Kiel kutime ni kunvenis en De Uitwijk. En januaro ni ludis nian ŝatatan skrablon, en februaro la temo estis bestoj
kaj ties detaloj. En majo ni ricevis enkondukan ĉapitron de romano kaj ĉiu membro verkis parton de ĝi; tio
okazis per komputilo, letero, eĉ telefone. En septembro ni parolis pri dezirataj, sed ne realigitaj vojaĝoj en la
pasinta jaro. En oktobro estis planita la temo “poemoj”.

Kiel jam dum kelkaj jaroj pomonate iu membro elpensas temon por la kunveno. Tio multe aktivigas la
membrojn kaj la programo tiel varias kaj vigliĝas. Ekskursoj bedaūrinde ne okazis. 
Pri perinterreta partopreno al la Internacia kongreso mi de neniu ricevis informon.
Raportas Marije van Erp

12.3 Sekcio Noord-Nederland
La 31-an de decembro ni havis 24 membrojn. Unu membro, Hylke Bron, forpasis en 2020. Ni havas unu
honoran membron, sinjorino Wil van Ganswijk.

Ni aperigis kvar novaĵleterojn, kiujn ni sendis al la membroj kaj aliaj homoj en Nord-Nederlando kiuj interesiĝas
pri Esperanto. La prezidanto/sekretario de la klubo estas Ineke Emmelkamp. Richard Hofman prizorgas la
financojn. Johan Swenker pretas daŭrigi la organizadon de informbudoj, sed en 2020 ne estis eblecoj por
aranĝi informbudojn. Gonda Kruijer prizorgas la gratulservon.

En la unuaj tri monatoj okazis kvin kunvenoj en nia ejo en la Drees-apartamentaro. Ekde aprilo ni regule
organizis virtualajn kunvenojn per Jitsi kaj poste per Zoom. Foje kun gastoj, kiel ekz. Joseph Apasa el Pollando,
Korine Cheizoo, Harm Voortman. Andries Hovinga vizitis Herzberg (Germanio) kaj kun Peter Zilvar kaj Walter li
partoprenis en la Zoom-kunveno. Entute ni kunvenis 15 fojojn. Multe, ĉar ni daŭrigis dum la someraj monatoj.
Ni okazigis unu ĝardenkunvenon en kiu partoprenis 6 homoj. La meza nombro da partoprenantoj en ĉiuj
kunvenoj estas 6,3. Pro la zoom-kunvenoj ni daŭre povis havi kontaktojn unu kun la aliaj.
Raportas Ineke Emmelkamp



Agadraporto 2020

Fenikso 3/2021 | 18

12.4 Sekcio Haarlem
En la fino de 2020 la sekcio Haarlem havis 14 membrojn kaj 3 donacantojn.
Entute ni kunvenis 6 fojojn en la hejmo de Tanja van Huis. Ŝi ĉiam gastame akceptas nin en sia hejmo en ĵaŭdaj
posttagmezoj. Kiam la kronvirusa pandemio eksplodis en marto, ni ne plu kunvenis. Nur en septembro ni
unufoje post la libertempo kunvenis, poste denove rezignis pro kreskanta nombro da infektoj.

En la 27-a de februaro okazis la jarkunveno de la sekcio dum kiu ĉeestis Tanja, Bert kaj Rob.
Rob kaj Bert kontrolis la kason de la sekcio en januaro kaj trovis ĉion en bona ordo.
La estraranoj restis en sia funkcio: Tanja prezidantino kaj kasistino, Bert sekretario.

Dum la jaro nin ne vizitis geesperantistoj kiel en la antaŭa jaro. Nur filo de uson-rusa esperantistino kiu vizitis
nin en 2019, venis en la komenco de julio ĉe Bert por viziti Harlemon. Li venis el Lilo, Francio kaj parolas la
francan bone, ludas violonon kaj studas medicinon en Francio. Li tre ŝatas la historian urbon de Harlemo.

Du lernantoj ankoraŭ venis por ĝardenlecionoj ĉe Bert en la someraj monatoj. Estas Harry kaj Wanda kiuj aliĝis
al Esperanto Nederland, samkiel Ria van der Vegt-v.d. Outenaar. Kun Jan van Dijk el Amsterdamo Bert havas
ĉiusemajne retmesaĝan kontakton. Bert sendas artikoleton kun demandoj kaj Jan respondas ilin.

En BUUV (loka harlema anonctabulo per interreto) Bert metis anoncon ke li pretas instrui Esperanton (kaj la
nederlandan).
Raportas Bert de Wit

12.5 La Amsterdama Rondo
La kunvenoj de la Amsterdama Rondo kutime okazis en la dua dimanĉo de la monato en Hotel De
Koopermoolen en Warmoesstraat, proksime de centra stacidomo. La kunveno komenciĝas je la 13-a kaj
daŭras ĝis la 15-a horo; poste oni povas laŭplaĉe lunĉi en restoracio apuda.

Nur en januaro kaj marto ni povis kunveni fizike en la hotelo. En januaro ni ludis kvizon kaj solvis enigmojn. En
marto prelegis Saskia Veen pri la harpo kaj ŝi kompreneble ankaŭ ludis por ni. Estis agrabla prezento. En
februaro ni nuligis la kunvenon pro ŝtormo kiu skurĝis la landon.

En la dua semajno de marto la situacio pligraviĝis tiel, ke fizikaj kunvenoj ne plu eblis. Laŭ instigo de Peter
Ebenau ni komencis en aprilo organizi kunvenojn per Zoom por tiel almenaŭ aŭdi kaj vidi unu la alian. Tiuj
kunvenoj montriĝis sufiĉe sukcesaj. Aliĝis al la kunvenoj ne nur nederlandaj geesperantistoj, sed ankaŭ homoj
el aliaj landoj. Subite la kunvenoj fariĝis ne plu lokaj, ne plu nederlandaj, sed internaciaj.

La unua Zoom-kunveno okazis en Paska tago, la 12-a de aprilo. Ni provis traduki tekston el la ĵurnalo kaj tio
montriĝis ne tiel facila. La 19-an de aprilo Klara Ertl parolis pri pedofilio laŭ psikologia vidpunkto, kion ŝi bonege
faris. Jen la temoj de la kunvenoj en la sekvaj monatoj:

Majo:             Pri la kronviruso. Leston Buell faris enkondukon pri la temo.
Junio:            Pri dietoj. Por la partoprenontoj listo da demandoj pretis por konsumado...
Julio:             Pri lingvoj. Tuta demandaro pri kiujn lingvojn oni parolas, kiu(j) estas la plej ŝatata(j) kaj
                      kial.k.s.
Aŭgusto:       Pri reklamo. Ĉu ĝenas reklamo en la amaskomunikiloj? Kiujn reklamojn vi ŝatas, k.s.
Septembro:  Anstataŭ la fizika arta ateliero, kiun Leston preparis: tamen Zoom-diskuto pri arto laŭ
                      demandaro.
Oktobro:       Pri festeno dum la pesto (artikolo el Monato pri la rusaj elektoj) kun demandoj.
Novembro:   Kiel vi restas sana en la kronvirusa tempo? Prof-ro Federico Gobbo, kiu lanĉis siajn meditojn en 
                     Jutubo, starigas la demandon kiel oni sukcesas adaptiĝi al la ‘nova normaleco’.
Decembro:   Pri libroj kaj homoj. Ni parolis pri libroj kiujn ni legis, ĉu en Esperanto, ĉu en la
                     nederlanda lingvo.

Por la Zoom-kunvenoj ni ekde oktobro povas disponi pri abono al Zoom de Esperanto Nederland, tiel ke ni ne
estas devigataj forlasi la kunvenon post 45 minutoj.
Raportas Bert de Wit
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13. Amikaj grupoj
13.1 Junularo
La Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) nuligis la nederlandan IJK-on, kaj anstataŭ tio organizis tutsemajnan retan
eventon kiu allogis 316 partoprenantojn el 52 landoj. Pli da statistikoj ĉe: https://ijk2020.tejo.org/statistiko/

13.2 Mondfederistoj en Nederlando
Ankaŭ en 2020 daŭris la kontaktoj kun ‘Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN), la nederlanda sekcio de
mondfederistoj. Ni diskutis pri projekto de Eŭropa Konstitucio, strange mankanta, sed necesa por demokratiigo de la
instancoj. Mirigis, ke kelkaj ne volis mencii en la preambulo la bezonon pri paco, laŭ mi esencan por publika apogo.

La sekretario-redaktisto Marjolijn Snippe almenaŭ en la printempa eldono de “Één Wereld” (Unu mondo) enmetis 17
proverbojn kaj anekdoton el “Trezoro de Arabaj Proverboj kaj Anekdotoj” (UEA, 2008) kun nederlanda traduko.
Ekzemple el la persa: Pretigu vian sagon, sed prokrastu la ĵeton – Leg je pijl aan, maar stel het schieten uit. Kaj Scio
estas la plej bona trezoro, malpeza por porti, ne rabebla por ŝtelisto, tre utila enbezono, digna en socio, kamarado en
soleco kaj plezuro sen tediĝo: Kennis is de beste schat, licht om mee te dragen, niet te roven voor een dief, heel nuttig
in nood, waardig in de samenleving, metgezel in eenzaamheid en plezier zonder verveling.” Aktualaj proverboj, ĉu ne?
Raportas Rob Moerbeek

14.Landaj renkontiĝoj

14.1 Kultura Tago
Dum la jarkunveno de Esperanto Nederland en 2019 en Roterdamo, la estraro petis ke iuj prenu sur sin la tasko organizi
kulturan tagon. Sugesto por la temo venis de Bert de Wit, kiu sugestis “Faktoj kaj Fantazioj”. La estraro de Esperanto
Nederland akceptis la ideon, Korine Cheizoo proponis kunlabori en la organizado kaj poste petis al Korine kaj Bert
ellabori la planon.

Preleguntoj pri la temo : prof-ro Federico Gobbo (pri fantaziaj lingvoj, fantastaj lingvoj) kaj Bert de Wit (kvizo pri: ĉu
vere aŭ ne?). En la posttagmezo por ni muzikus Kajto, laŭ peto de Ineke Emmelkamp. La kultura tago okazus en
Lunteren je la 28-a de marto en la sama salono Floor, kie Esperanto Nederland festis la Zamenhof-feston en 2017.
Korine okupiĝis pri la organizado de la salono, manĝoj kaj trinkaĵoj kaj aranĝis libroservon prizorgatan de Flandra
Esperanto Ligo (FEL).

Sed…. en la dua semajno de marto la situacio pri la infekta “nova” kronviruso fariĝis tiel akuta, ke oni
ne plu rajtis okazigi kunvenojn kiel tiun kiun ni planis. Tre bedaŭrinde ĉar ni estis tute pretaj.
Esperanto Nederland devis nuligi la tutan aferon.
Raportas Bert de Wit kaj Korine Cheizoo

14.2 Tutlanda kunveno pere de Zoom
La 7-an de novembro ni okazigis tutlandan kunvenon pere de Zoom, ĉar ne eblis aranĝi membrokunvenon. Tamen tiel
ni havis la eblon paroli kun la membroj. Hiddo Velsink pretis gvidi la kunvenon. Dek ok membroj ĉeestis kaj du gastoj
alilandaj. Ni parolis pri la Strategia Plano por la jaroj 2020 – 2025. Grava estas ke ni dum tiuj jaroj subtenas la katedron
ĉe la universitato de Amsterdamo. Tiu katedro ne nur gravas por Nederlando, sed por Esperantistoj en la tuta mondo.
Katalin Kováts prezentis sian novan libron ‘Manlibro pri instruado de Esperanto’.

Loes anoncis ke Esperanto Nederland aĉetis oficialan Zoom-abonon. Bert de Wit nun estas la gastiganto de tiuj
kunvenoj. Arjen-Sjoerd de Vries klarigis la nuligon de studsemajnfinoj kaj kursposttagmezo en Amsterdamo. Nur Zoom-
instruado okazis la 21-an de novembro.

Kompilis
Ineke Emmelkamp
20-a de marto 2021

12.6 Esperantoklubo Zamenhof, Nijmegen.
La klubo en Nijmegen ne plu ekzistas. Post la forpaso de Piet Buijnsters (la 30-an de julio 2018) neniu el la membroj
sukcesis daŭrigi la agadon de la klubo. La koronvirusa pandemio ankaŭ malhelpis starigon de novaj planoj. La membroj
decidis malfondi la klubon.
Raportas Jan Bemelmans, iama prezidanto



Sube la buĝeto kaj la jaraj ciferoj por 2020, same kiel la buĝeto por 2021 kaj 2022. Ni difinas ilin
definitive en la venonta jarkunveno. 

Buĝet/Laborplano 2020 , 2021 kaj 2022

Financoj
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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

Lastatempe aperis artikolo en la informilo de La Amsterdama Rondo
pri tio ke La Amsterdama Rondo iniciatis la "Projekton Baantjer": la
tradukon kaj distribuon (tutmonde) de la libreto de Baantjer (n-ro
70) "De Cock kaj la murdo en preĝo". La eldonejo De Fontein donis
al Esperanto Nederlando la rajton traduki la lastan libron de
Baantjer en Esperanton kaj eldoni ĝin ciferece por periodo de 5
jaroj. Ĝenerale la libroj kun De Cock kiel detektivo havas interesan
intrigon kaj estas verkitaj en relative simpla lingvo.

Sur la malantaŭa kovrilo: "Drogulo, kiu estis arestita pro rabo, diras
al De Cock, ke li bezonas monon por la drogmanio de sia amatino.
Li ankaŭ konfesas, ke ŝi promesis kvindek mil eŭrojn al la homo, kiu
mortigas ŝian patron, por ke ŝi povu uzi la monon de la heredaĵo
por seniĝi de sia toksomanio. Meze de la esplordemandado, Dick
Vledder sturmas en la detektivan ĉambron. En la Keizersgracht
flosas korpo. La ŝulaĉoj estas ligitaj kaj la fingroj de liaj kunmetitaj
manoj estas kungluitaj per potenca gluo."

Agado
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Amsterdamo Rondo

Kune ni traduku libreton!

Ni elektis libron de Baantjer ĉar la policaj rakontoj de De Cock
okazas en la koro de Amsterdamo. La policisto kaj verkisto Baantjer
laboris ĉe la (jam de jaroj fermita) oficejo Warmoesstraat, en la
sama strato kie ni kutime kunvenas ĉiumonate en la hotelo De
Koopermoolen. En la Warmoesstraat ankaŭ estas la Baantjer-
Muzeo. Ni pensas, ke oni kun intereso akceptos la libron.
En la retpaĝo de Esperanto Nederland (sub nieuws/novaĵoj)  oni
trovas ĉi tiun artikolon kun ligiloj al kelkaj paĝoj el la libro, ampleksa
resumo en Vikipedio kaj al la Baantjer-Muzeo.  

Tradukantoj serĉataj.
La libreto ampleksas ĉirkaŭ 125 paĝojn tradukendajn, en 15 ĉapitroj.
La lingvaĵo estas simpla. La libro havas entute 145 paĝojn. Kiel
diskutite, ni prizorgos la tradukadon kun kelkaj homoj. Fina
redaktado ĉe Federico Gobbo (IT/NL) kaj Betty Maul (DE). Ankaŭ
Yves Nevelsteen volas helpi. Tradukantoj ĝis nun An Olijslagers kaj
mi. La intenco do estas cifere eldoni la libreton kiel felietonon.
Ekzemple unufoje semajne aŭ monate? Ni povus konsideri pliriĉigi
la eldonaĵojn per fojaj foto aŭ klarigo de tipaj amsterdamaj /
nederlandaj detaloj.

La teamo nuna certe ne sufiĉas por rapide
interrete prezenti la tradukotan
policromanon. Ankaŭ la novaĵa valoro
kreskos se tiu libro rapide estos tradukita
de grupo de Esperantistoj. 
Mi jam komencis kaj tradukis 2 paĝojn 😊 .
Estis amuze fari ĝin. Serĉi vortojn, lukti kun
ili kaj klopodi esprimi ĝuste tion, kion la
verkisto celis. Tio estas bela procezo. Kaj
tre bona por mia Esperanto-scio!

Ni bezonas pli da helpo por tradukado.
Sekve, alvoko por helpi traduki 2 paĝojn (aŭ
eĉ pliajn). La traduko rapide finiĝos kune. 
Se vi volas partopreni, sendu retpoŝton al
p.ebenau@outlook.com aŭ telefonu 
al 06-1424 0870.

"De Cock kaj la murdo en preĝo"

http://esperanto-radio.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.nordfalk.esperanto.radio&hl=en_US&gl=US
mailto:p.ebenau@outlook.com


Revuo-interŝanĝo
de Alfonso Pijnacker

Mi legas ricevitajn Esperantajn gazetojn el la tuta mondo. Se vi havas abonon al papera revuo, bonvolu kontakti min,
por ke mi povu legi la revuon. Pri la plej legindaj artikoloj mi skribas en Fenikso. Se vi interesiĝas pri iu artikolo, tiam
mi sendos la skanitan artikolon. Kiam vi ŝatas havi ricevitan revuon aŭ artikolon el ĝi, bonvolu kontakti min. Prefere
pere de retadreso a.pijnacker@simpc.nl, sed eblas ankaŭ per telefonvoko al numero 06-51376257. “Revuo-
interŝanĝo” estas projekto por ke ni povu legi pli da revuoj. 
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Pro monmanko ofte ne eblas aboni pliajn revuojn. Pro tio nia revuo Fenikso estas regule sendata al alilandaj redakcioj
esperante rericevi ties eldonaĵojn. Tiu ĉi projekto rilatas nur al paperaj revuoj. Enretajn revuojn oni povus mem trovi
per klakado. Eble ni trovos eblon (aŭ jam estas?) por plifaciligi tian serĉon. Mi svage rememoras ke iam en Fenikso
estis listo da retejoj. Nu, en la lasta periodo mi ricevis jenajn revuojn:

Esperanto, numeroj februaro kaj marto 2021.
En la februara numero gravas redakcia intervjuo kun
UEA-estrarano Fernando Maia Jr. kaj artikolo de UEA-
ĉefdelegito en Irano Ahmad Mamduhi pri retseminarioj
por prezentado de Esperanto en Irano.
En la marta numero troviĝas artikolo pri d-ro Byelongo
Elisée Isheloke, la nova kunordiganto de la Afrika
Komisiono. Krome Augustin Kakozwa raportas pri la
internacia virina tago en la urbo Goma (DR Kongo).
Kakozwa raportas ankaŭ ofte en Fejsbuko. Li ne nur
instruas Esperanton sed ankaŭ prizorgas orfojn por kiuj li
petas financan helpon. Nu, ke la Esperanto-movado ne
estas mortanta, pruvas la fondiĝo de E-junulara asocio en
Skotlando. 

Sennaciulo, numero januaro/februaro 2021.
Sennaciulo estas ĉiam dika. Trafis min tuj malgranda
sciigo, plukita el eŭska ĵurnalo Berria, ke ekstremdekstraj
grupoj en pliaj landoj kontraŭstaras la registarajn decidojn
kaj rimedojn por alfronti la pandemion. Mankis nur la
nomo de la nederlanda Forumo. 
La revuo, memkompreneble, estas politika. Do unue la
150-jariĝo de Lenin. Artikolo pri la nacia fiero de la
grandrusoj. Piednotoj ne mankas. Krome, artikolo pri
imperiismo kaj la socialista maldekstrularo tempe de la
nova malvarma milito. Cetere: ĉiu konas la ŝipojn kun
ĉinaj konteneroj, sed Ĉinio disvolvas ankaŭ Novan Silkan
Vojon por veturigi vartrajnojn al Eŭropo. La registaroj
pripensu la CO2-elĵeton sekve de tiu la longa
transportado. 

Sennacieca Revuo, numero 148-2020.
La revuo, 70-paĝa, estas tute historia, do specife por
revid-ŝatantoj. Komence, memore al la centjariĝo (2021)
de la Ĉina Komunista Partio la artikolo “Tragedio de
anarkia bolŝevisto” pri Vadin A. Stopani, kiu el
Vladivostoko portis Esperanton en Ĉinion. Due, pri 50-a
datreveno de la Hispana Revolucio. Fakte la artikolo estas
prelego jam farita en 1986. Eble pli interesa estas la 9-
paĝa artikolo “Albanio: la sola eŭropa lando sen 

antisemitismo” kune kun 5 paĝoj da notoj. Trie, “Historia
studo pri japana politiko pri lingvoj”. Pli tuŝis min la
persona rakonto de Detlev Blanke pri la Germana
Demokrata Respubliko kaj la sekvoj de la politikaj kaj
socialaj ŝanĝiĝoj.    

La Revuo Orienta, numeroj 12/2020 kaj 1/2021.
En numero 12 prezentas sin Rodica Todor el Rumanio. Ŝi
rakontas i.a. ke dum la diktaturo de Ceausescu
Esperanto estis malpermesita.
En numero 1 Craig Williams el Nov-Zelando eksplikas kiel
lerni lingvon. Kiel bebo, asertas li. Beboj kapablas
distingi ĉiujn sonojn de ĉiuj lingvoj sed post proksimume
ses monatoj la cerbo koncentriĝas pri la plej oftaj sonoj
kiujn ĝi aŭdas. Cetere estas preferinde ke lernantoj
parolu la novan lingvon kun realaj homoj, anstataŭ
aŭskulti registritajn interparoladojn aŭ lecionojn. 

Norvega Esperantista, numero 1/2021.
Por veraj biciklantoj Claude Rouget verkis artikolon pri
biciklo-vojaĝo el Tromsø al Santiago de Compostela,
7000 kilometrojn, dum kvar monatoj.

Israela Esperantisto, numero aŭtuno 2020.
Enestas artikolo pri origamio. Nuntempe origamio
spertas sian duan naskiĝon. Oni aplikas ĝin en diversaj
kampoj: arĥitekturo, dezajno, scienco, ktp. Estas tempo
kompari origamion kaj Esperanton por vidi kiumaniere ili
povus esti utilaj unu al la alia. Cetere estas ĉiam iom da
humuro en ĉi tiu revueto.

La Lanterno Azia, numero novembro/decembro 2020.
Ĝi estas la oficiala organo de Korea Esperanto-Asocio,
grandparte en la korea lingvo. Krom raporto pri
kunagado de Ŝanhajo kaj Seulo estas interna pripensado
pri la uzado de la nomo “Esperanto-Asocio”, ĉar por la
popolo tiu ne estas tuj rekonebla kiel lingvo-asocio. Do,
eble estas pli bone uzi la nomon “Mondlingvo-Asocio” aŭ
“Internacia lingvo-Asocio”. 

mailto:a.pijnacker@simpc.nl


10 kunsttalen
Zeer interessante presentatie over 10 kunsttalen, waaronder het Esperanto, door de bekende
taalwetenschapper prof. dr. Marc van Oostendorp.

“Taalkundigen bestuderen meestal natuurlijke talen,
zoals het Chinees, het Xhosa of het Nederlands –
talen die in de loop van de tijd gegroeid zijn. Toch valt
er ook veel te leren uit bedachte talen, met een
aanwijsbare auteur. Hier zijn er 10: de talen van
Leibniz en Wilkins, het Solresol, Volapük, Esperanto,
Ido, Bliss Symbolics, Lojban, Dothraki en Spokaans.
Talen die anders zijn dan alle bestaande talen en
waaruit we daarom van alles kunnen leren.”
Bekijk de video die op 21 februari 2021 werd
gepubliceerd op de website van Neerlandistiek
(https://neerlandistiek.nl, het online tijdschrift voor
taal- en letterkunde): 

https://neerlandistiek.nl/2021/02/10-kunsttalen/ of direct op youtube: https://youtu.be/gPST0W9nwMI 
Tussen minuut 27 t/m minuut 35 vertelt Marc van Oostendorp over het Esperanto.
------------------------
Marc van Oostendorp is senior-onderzoeker op het Meertens Instituut en hoogleraar Nederlands en
Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van september 1997 tot januari 2001 was
Van Oostendorp bijzonder hoogleraar in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van
Amsterdam. https://www.vanoostendorp.net

Parolado
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Ĉio parolas, eĉ mueliloj
Sube poŝtkarto, kiun nia sekretario trovis inter la ricevitaj libroj pasintmonate.

https://neerlandistiek.nl/?fbclid=IwAR2947JKtJawqWvt7KEXfYmqs-jDCg2LCtrdyM5QQ8ubiFb2iy2h8F8kBCQ
https://neerlandistiek.nl/2021/02/10-kunsttalen/
https://youtu.be/gPST0W9nwMI
https://www.vanoostendorp.net/


Abelo
Birdido
Brili
Burdo
Flori
Folioj
Fruktoj
Ĝardeno
Herbo
Hiacinto
Insektoj

Kovi
Krokuso
Kuniklo
Leontodo
Leporo
Narciso
Naskiĝi
Nesto
Ovetoj
Papilio
Pasko

Polenoj
Printempo
Promeni
Ranido
Rozkolora
Sezono
Taglumo
Tulipo
Vento
Verda
Vivo

Solvo de la lasta
vortserĉenigmo: 
"Ĉu vi eble volus
promeni kun mi?"

En Fenikso nun regule aperas tiu ĉi vortserĉenigmo. 
Vi povis multe ekzerci. Nun vi eĉ povas gajni premion.
Sendu vian solvon al mi kaj vi povas gajni
kompaktdiskon, ekz.e de Kajto, Akordo aŭ Kapriol’!
Mi disdonas kvin kompaktdisktojn! Sendu vian solvon
antaŭ la 26-a de majo kaj mi lotumos la kvin
kompaktdiskojn inter tiuj, kiuj ensendis la solvon!
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl

Vortserĉenigmo
La temo de la enigmo de ĉi tiu eldono estas Printempo.
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Solvu ĉi tiun enigmon
per forstrekado de
ĉiuj vortoj el la listo
sube. 
La restontaj literoj
kune formos frazon.

Kreita de 
Frank van Hertrooij

mailto:sekretario@esperanto-nederland.nl
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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. Ne plu ekzistas ia distingo inter viroj kaj virinoj. 

Dum nia longa babilado ni sufiĉe intimiĝis. Mi ne
komprenis kio estis ilia plano. Sed ĉu manĝi intimulon
helpus la sciencon? Pro tiu intimeco, mi vere kompatis
rin.

Venis kelkaj aliaj Suhomoj. Verŝajne ili estis sciencistoj.
Ĉiu faris ion. Ŝajnis ke ili serioze laboras. Finfine venis
la momento kiam mi devis "manĝi" Zozo-n. Ĉu vere
"manĝi"?
La scienculoj ĵetis bluan lumon al Zozo. Zozo pli kaj pli
malgrandiĝis, globiĝis kaj finfine fariĝis kvazaŭ bido,
kvazaŭ unu malgranda olivo. Kompreneble por mi estis
pli facile engluti rin tiaforme ol buĉi aŭ aliforme manĝi
rin. Mi komprenis la taskon. Oni donis la bidon al mi kaj
klarigis ke mi devas engluti ĝin tuj per helpo de iom da
akvo. Oni klarigis ke ekde la forgluto, la bido devas esti
la fokuso de mia tuta atento. Mi faris! Ne eblis plu
rifuzi. Sincere mi konfesas ke ankaŭ mi tiumomente
volis fari tion pro ia novtrovita scivolemo.

Fobo klarigis ke mi devas atendi kvar horojn ĝis mi
kapablos percepti la digestadon, tamen eĉ antaŭe, mi
povos komuniki kun Zozo en mia ventro. Mi spertis tiun
kontakton. Estis ia stranga sperto. Kvazaŭ oni sentus
sian bebon en sia utero. Sed ĉagrenis min ke tiu
"bebo" ne venos al la vivo sed eble iros al la morto. Ni
ambaŭ sciis ke la sciencistoj detale observas nin.

Komenciĝis granda dilema momento. Zozo nomis tion
"batalo inter la scio kaj nescio". Ri avertis ke mi ne
findecidu pri io ajn antaŭ ol la interkonsento kun ri aŭ
Fobo. Laŭ ri ekzistis la danĝero ke mi decidu per miaj
homaj scioj kaj impresoj kaj tiam, laŭ ri, venkus la homa
nescio kaj mi kaŭzus danĝeron al ĉiuj. Ri rekomendis
ke mi prokrastu decidi ĝis mi ekposedos sufiĉe da riaj
suhomaj fortoj. Mi konfesas ke estis tre malfacile. Mi
konfesas ke ne estis facile ne esti nescia homo. Estis
nerezistebla emo ekposedi la potencon por arbitraj
faroj. Ju pli ri digestiĝis kaj sorbiĝis en mi, des pli forte
mi emis resti homo kaj (mis)uzi la novakiratajn
kapablojn por miaj arbitraj emoj.

Laŭgrade ke mi ekhavadis pli kaj pli kapablojn de
Suhomo, mi ĝuis pli kaj pli la senton esti potenca estulo.
Mi konsciis ke mi iam estis malforta homo sed io en mi
diris al mi ke mi devas forgesi tion. Mi jam decidis resti
homo kun superaj fortoj. Tion mi pli ŝatis ol nekonatan
sorton. Venis bildoj en mian kapon pri kruelaĵoj kiujn
faris la potenculoj al mi kaj kiuj detruis mian vivon. Mi
tre ŝatis venĝi. En la homa vivo eblas kaŝi tiun
venĝemon sub paroloj politikaj, religiaj, ideologiaj ktp.
En tiu momento eĉ ne eblis kaŝi kaj mi malkaŝe  

pensis pri tio.

Pro mia decido esti potenca homo, ekis malordo kaj
maltrankviliĝo inter la sciencistoj. Estis vera krizo. Tion
kaj mi kaj Zozo ekkomprenis. Mi vidis ke ili konsultas
unu la alian pri la ĉesigo de la eksperimento. Iuj jesis,
iuj negis. Estis tre malfacila momento. Ili ne bone konis
la rezulton se oni daŭrigus la proceson. Se ili mortigus
min, ili perdus min kaj eventuale ankaŭ Zozo-n.
Mi konfesas ke neniam en mia homa vivo mi estis tiom
kruela vidi aliulojn en dilemo pro mi kaj povi ne helpi
ilin. Mi volis helpi nur min mem.

Finfine post longa interdiskutado ili decidis daŭrigi. Ili
aldonis novajn instrumentojn. Alvenis novaj
observantoj. Fobo, preskaŭ petegtone, petis min ke mi
ne restu homo. Li volis ke mi trapasu la etapon, fariĝu
io pli supera ol Suhomo. Racie mi pravigis rin. Sed estis
ia nekonata obstino en mi kiu volis ke mi restu homo.
Mi havis kvazaŭ du raciojn. Unu estis la racio de la
bono kaj la alia estis la racio de la malbono. Strange ke
la racio de la malbono estis de mi pli konata, pli homa.

Mi (mi eĉ ne sciis kiu estas "mi"? Kiom da "mi"oj mi
havis aŭ estis?) volis esti kaj resti homo kaj per novaj
fortoj venĝi. Mi ne povis liberigi min de la penso pri
krimulaj homoj kiuj torturis min kaj aliajn miajn karulojn.
Kial pardoni ilin? Ĉu pardoni ilin produktus pli bonan
mondon? Mi absolute ne dubis ke la respondo estas
granda "ne". Oni povas pardoni tiun kiu pardonpetas
kaj jam forlasis siajn krimaĵojn, sed kio pri tiuj kiuj
ankoraŭ faras krimaĵojn? Ĉu pardoni ilin ne estas
malforto aŭ timo?

Fobo ade petegis min ne pensi pri tiaj aferoj, sed nur
pensi pri nova erao kiu komenciĝus per mia unika
sperto. Savi homojn, savi Suhomojn, savi sciencon,
krei novan futuron...

Mi absolute ne vidis plezuron en tiaj aferoj. Mi volis
esti heroo de subpremitaj homoj kiujn torturis kruelaj
homoj. Por havi pli bonan homaron, plej unue oni
devas forviŝi la malbonajn homojn. La plimulto de la
riĉaĵoj de la mondo estas en manoj de tre malgranda
malplimulto. Kial? Ĉu mi devas lasi tiun malgrandan
eliton ĝui la vivon koste de la suferado de miloj da
homoj? Ĉu mi devas kredi ke tiuj riĉaj homoj estas pli
inteligentaj kaj pli diligentaj ol la aliaj?

Venontfoje la daŭrigo de la rakonto.
Rakonto verkita de Saïd Mozaffari

Felietono



Oferto de libroj
Oferto el (mal)nova librokesto.

En la lasta Fenikso mi menciis ke haveblas listo kun
libroj. Pluraj homoj petis la liston, sur kiu estis 57 libroj.
Estis romanoj, vortaroj, kantaroj, studlibroj. Nun restas
al mi 21 libroj! De pluraj libroj mi kontrolis ĉu ili jam
estas en nia biblioteko de la Universitato de
Amsterdamo (UvA) aŭ en nia arĥivo ĉe Internacia
Instituto pri Sociala Historio (IISG) en Amsterdamo.
Stoko de Esperanto-libroj restas al mi. Temas pri
brokantaĵoj.

Ĉu vi ŝatas rigardi la liston? Petu al mi, kaj mi sendos
ĝin al vi. Mi ne ricevis novajn librojn intertempe.  Vi
povas elekti tiom da libroj kiom vi deziras. Ne lasu min
kun la skatolo en la koridoro. Mi ne havas
subtegmentejon! 

Vi pagas la sendokostojn. Demandojn al mi sendu!

Ineke Emmelkamp, 
sekretario@esperanto-nederland.nl

Esperanto
Als ik Esperanto spreek met een

Amerikaanse Esperantist, ontmoeten we
elkaar op een taalkundig neutrale basis,

zodat we het risico vermijden dat we
elkaars taal verhaspelen. Dat voorkomt

verwarring en misverstanden en
moedigt een vrije en vriendschappelijke
uitwisseling van ideeën aan. Wanneer

twee personen handen schudden, steekt
ieder zijn hand halverwege uit, in

neutraal gebied, als wederzijds gebaar
van vriendschap. Zo is Esperanto -

handenschudden in taal.
 

Zhou Huanchang
Esperanto, a linguistic handshake

Los Angeles Times (10/3/'84)

Bildo: www.canva.com

Senpaga
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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 u op om uw
ervaringen met ons te delen. Uw verhalen zijn meer dan welkom, zowel in
het Esperanto als in het Nederlands. Stuurt u ook foto’s mee. Grammaticale
fouten corrigeren we. Inkorten en andere aanpassingen doen we alleen in
goed overleg met u. Wanneer u wilt, kunnen we ook een interview houden.
Neemt u bij langere teksten eerst contact met ons op.  
Stuur uw bijdrage op naar: redakcio@esperanto-nederland.nl.

Oproep voor bijdragen

                Neniam estos iu, kiu
estas tiel amata kaj unika kiel vi. Tial mi 
        speciale hodiaŭ nomas vin
la plej, plej dolĉa virino, mia patrino, mia patrin’.

La 9-a de majo estas Patrinotago
La 1-a de junio estas Monda tago de lakto 

Bildo: Canva

Kulturo
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Se vi ankaŭ
havas belan
Esperantan
ĝardenon,
bonvolu
sendi viajn
fotojn al la
redakcio.

Esperanto-
tulipoj de
Ineke
Emmelkamp
la 28-an de
marto. Ili
kreskas
rapide, sed
ankoraŭ ne
floras.

Esperanto-ŝildoj
En Fenikso, nr.2, Anneke Schouten-Buijs demandis novan ŝildon, kiun
ŝi povas meti ĉe la pordo. La ŝia iom paliĝis!
Hazarde mi trovis ĝin! Mi tuj sendis al ŝi ekzempleron. Vidu la foton!
Restas al mi du aliaj! Ĉu ankaŭ vi deziras unu? Petu al mi.

Ineke Emmelkamp, sekretario Esperanto Nederland 

http://esperanto-nederland.nl/


Dit embleem hiernaast is van TANEF, de
Esperanto-tak van de Natuurvrienden
Internationale. Nivon is daar de
Nederlandse afdeling van. De Esperanto-
tak bestond tot 2005. Dit geborduurde
embleem is nog te krijgen bij Bert de Wit. 
Nivon - ook wel aangeduid als 'Nivon
Natuurvrienden' - is in 1960 voortgekomen
uit het Instituut voor Arbeidersontwikkeling
(IvAO). Het heeft als doel mensen en natuur
bij elkaar te brengen en hun de mogelijkheid
te geven zich te ontspannen, elkaar te
ontmoeten, te ontdekken en zich te
ontplooien. De kernwaarden van Nivon zijn:
"Eerlijk, Groen, Sociaal en Verdraagzaam".

Naturamikojn

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 

19 - 21 november 2021
Esperanto

Studieweekend
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