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Voorwoord
Terwijl ik bezig ben om de berichten in Fenikso te plaatsen
en Ineke Emmelkamp mij interessant nieuws toestuurt, is de
andere redacteur, mijn broer Andries, op vakantie. Op
Facebook zie ik berichten van hem voorbij komen wanneer
hij in Zuid-Nederland, België, Polen en daarna in Duitsland is.
Hij stuurt mij foto’s toe en vertelt mij door de telefoon over
de ontmoetingen die hij heeft. De vergelijking met Maria en
Martha wil ik niet maken. Mijn vakantie komt nog. En ondanks
dat ik zelf thuis druk met dit nummer bezig was, heb ik toch
ook al heel wat ontmoetingen gehad. Zo ben ik aanwezig
geweest bij de lezing van Katalin Kováts over glasbewerking
en heb ik een paar dagen lang het Virtuele Congres
bijgewoond. Over de ontmoetingen van Andries kun je in dit
blad lezen en over de ontmoetingen waar ik bij was, zijn
artikelen toegestuurd.
Een mooie ontmoeting had ik ook met Loes Demmendaal en
Ineke Emmelkamp. In een uitgebreid interview vertellen ze
over de functies die ze binnen Esperanto in Nederland
hebben uitgeoefend en wat ze daar mooi en moeilijk aan
vinden. Wanneer ik Ineke tijdens het gesprek vraag wat ze
liever doet, vergaderen of samen koffiedrinken, dan heeft zij
haar keuze meteen gemaakt. – Maar zijn het wel echt
verschillende dingen en kan het een wel zonder het ander?
In dit nummer kun je nog meer lezen over ontmoetingen.
Bijvoorbeeld over het voorjaarscongres van de Jonge
Socialisten (PvdA), waar Bert de Wit en Ward de Cock met
Esperanto bij aanwezig waren. Een paar bijeenkomsten zijn in
het buitenland. Ook onze eigen jaarvergadering op
16 oktober en het studieweekend komen er aan.

Amsterdama Rondo
“La Amsterdama Rondo” organizas
kunvenojn de esperantistoj - ĉiun duan
dimanĉon de la monato. Atentu la informilojn
pri la kunvenloko, virtuala aŭ ne. Ĉiuj estas
bonvenaj.
Organizanto:
laamsterdamarondo@gmail.com
+31 614 240 870 (Peter)
+31 23 5242 643 (Bert)
Vidu: http://amsterdamo.nl

Joost Franssen heeft naar de poëzie-mogelijkheden in het
Esperanto gekeken. Rinus Loof-van Overmeeren (Rinusko)
zag overeenkomsten tussen Esperanto en zijn andere
liefhebberij, Open Source en Linux. Hij publiceerde daarover
in het blad van die vereniging.
Tot slot wil ik nog even noemen dat je vanaf dit nummer
regelmatig een taaltestje kunt doen, opgesteld door Arjen-Sjoerd
de Vries. De antwoorden kun je verderop in het blad controleren.
Foppe-Klaas Hovinga
Hoofdredacteur

Foto sur la kovrilo
Ineke Emmelkamp kaj Loes Demmeldaal nomas sin mastodontoj. Ambaŭ lernis Esperanton kiam ili estis junaj kaj ili
estis tre aktivaj en la kluba vivo. Sed kontraŭe al la signifo de ĉi tiu vorto, ili ambaŭ tamen gravas. Kiel estraranoj
ili havas gravan rolon en Esperanto Nederland. La intervjuon kun ili vi trovas sur paĝo 12.
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De la estraro
Ni planis estrarkunsidon je la 26-a de julio, sed pro
ferioj ne ĉiuj povis ĉeesti. La venonta kunveno okazos
fine de aŭgusto.
Jarkunveno – la 16-an de oktobro 2021
En la antaŭa Fenikso vi legis pri la jarkunveno, kiu
okazos la 16-an de oktobro en Lunteren. La tagordon
kaj la posttagmezan programon vi povas legi en
Fenikso n-ro 4. Ni ofertas al la partoprenontoj
senpagan lunĉon, do ne forgesu anonci vin! Eblas
vespermanĝi, sed tio ne estas senpaga. Informojn vi
trovas en Fenikso 4, paĝo 4.
Virtuala Movada Foiro – ViMF
Dum la 2-a Virtuala Kongreso (UEA) prof.o Federico
Gobbo faris prezenton ‘Vid' al vide: poresperanta
agado en Nederlando dumkovime’.
Pri sia katedro ‘Interlingvistiko kaj Esperanto’ ĉe la
Universitato de Amsterdamo li parolis. Dum tiu
prezento li montris ankaŭ jutuban videon pri
Fenikso (faritan de Andries Hovinga) kaj prezenton
pri Esperanto Nederland (powerpoint – faritan de
Ineke Emmelkamp).
Unesko
Alvenis propono de UEA peti al Unesko ke ĝi deklaros
la 26-an de julio kiel tagon de Esperanto. En tiu tago
Zamenhof eldonis sian unuan libron pri Lingvo
Internacia. La komisiito de UEA pri Unesko estas
sinjoro Trezoro (Ĉinio), kiu preparis la projekton por la
tuta mondo. Li verkis du dokumentojn. Loes
Demmendaal kaj Bert de Wit tradukis ilin en la
nederlandan lingvon. En julio mi sendis ambaŭ
dokumentojn al la Unesko-komisiono en Hago. Tiujn
dokumentojn vi povas legi en nia retejo.
Landoj el la tuta mondo informis siajn Uneskokomisionojn, kiuj poste decidos en komuna kunveno
ĉe Unesko tutmonde ĉu la propono estos akceptata.
Beneluksa Kongreso – la 30-an de septembro – la 3an de oktobro 2021
Kelkaj belgoj organizos Beneluksan Kongreson en la
urbo Charleroi, de ĵaŭdo, la 30-a de septembro, ĝis
dimanĉo, la 3-a de oktobro 2021. La temo estas:
"Kien nun?" Estas lingvaj kursoj, ludoj, ekskursoj,
biergustumado, prelegoj, arta vespero. Unu el la
ekskursoj iras al Strèpy-Thieu kie estas kabla ŝiplifto!
La kunvenejo kaj tranoktejo estas la junulargastejo,
kiu situas promendistance de la stacidomo CharleroiSud. Trajnvojaĝo de Rotterdam al Charleroi daŭras
maks. 3 horojn.
Pli da informoj: https://eventaservo.org/e/bk2021 kaj
www.benelukso.eu

Germana Esperanto Kongreso, de vendredo, la 3-a de junio
2022 ĝis lundo, la 6-a de junio 2022, en Oldenburg
Esperanto Nederland kunlaboras en la organizado. La
temo estas ‘Daŭripovo’.
Mi ĝojas ke du membroj de Esperanto Nederland
pretas kunlabori kun la germanaj organizantoj. Bert
de Wit kaj Inge de Bruin jam havas kelkajn ideojn por
la programo, kiujn ili proponas.
Diversaj fakaj kunsidoj okazos. La programo ofertas
prelegojn kaj laborgrupojn pri interesaj temoj. Estos
ampleksa libroservo. Regiona ekskursa programo kaj
kultura vespera programo certe okazos.
La estraro deziras instigi nederlandajn Esperantistojn
partopreni al tiu ĉi kongreso.
Aliloke en Fenikso vi trovas detalan informilon.
www.esperanto.de/eo/gek2022
Estrarkunsido
La venonta estrarkunsido okazos fine de aŭgusto,
pere de Zoom. Membroj kiuj interesiĝas pri la laboro
en la estraro povas ĉeesti estrarkunsidojn post
anonco ĉe la sekretario.
Demandoj
Ĉu vi havas demandojn al la estraro? Kontaktu min.
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl
la 30-an de julio 2021
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Membroj

Bonvenon!

Dit artikeltje is een van de leukste om te maken! Tot nu toe heb ik in
elk nummer nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Deze keer zijn het er drie: Merlo Weijters uit Amsterdam en Emil
Jacobs uit Sittard. Het derde nieuwe lid komt uit Eindhoven. Welkom
aan alle drie!
Iedereen die net lid is geworden van Esperanto Nederland kan een
gratis exemplaar van het grammaticaboek van Haveman/de Vries bij
mij bestellen! Je betaalt alleen de verzendkosten; ben je al veel
langer lid dan mag je natuurlijk ook een exemplaar aanvragen.
Nieuwe leden zijn ook 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.
Ineke Emmelkamp, secretaris
sekretario@esperanto-nederland.nl

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

Instruado en Meza Zelando
de Simon Smits
Ekde ĉi-tiu Fenikso “Lingva testeto” estas fiksa elemento
en ĉiuj numeroj. Testeto konsistas el du demandoj. Vi
trovu la respondojn al la testo sur paĝo 23.
1) Kien vi iru kiam vi spertas pirozon?
a. Al la polico
b. Al dentisto
c. Al apoteko
2) En kiu el la ĉi-subaj frazoj la sufikso -iĝ estas uzata
malĝuste?
a. Nia fenestro rompiĝis kiam piedpilko el la najbara
ĝardeno trafis ĝin.
b. Mia stomako preskaŭ kreviĝis ĉar mi multe tro manĝis
dum la festo.
c. La antikva vazo falis sur la plankon kaj frakasiĝis en mil
pecojn.

Kiel antaŭe estis menciate mi instruas Esperanton al
grupeto. Provizore ni kunvenas triope, sed tio estis
kiel provo. Ni kunvenis komence per aŭd-vidkomputilprogramo, sed ni nun interkonsentis kunveni
ĉeeste.
Tiam, kaj se la cirkonstancoj ankoraŭ pliboniĝos, ni
volas kunveni kiel en lernoklaso, kaj poste kiel
konversaciklubo.
Ni havas grupeton de 12 personoj, kiuj eble volas
lerni Esperanton aŭ eĉ jam nun sekvas la kurson
“PINGVENO”.
Ankaŭ publikigita en la informbulteno "NGGE Sciigas '21-2".

Arjen-Sjoerd de Vries
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Mallongaĵoj
Subtenu por-Esperantajn
proponojn
Ĉu vi jam subtenis la por-Esperantajn proponojn
faritajn por la estonta EU-konferenco?
Andreas Kueck skribas en retmesaĝon, kiun mi
ricevis: "Se nur 7% de la ensume preskaŭ 7000
membroj de la tutlandaj Esperanto-asocioj de EUmembroŝtatoj subtenus la por-Esperantajn
proponojn, ili superus la ceterajn proponojn - kia
bona videbleco de Esperanto!".

Vortserĉenigmo
Pro la ferio de Frank van Hertrooij ĉi-foje ne
estas vortserĉenigmo. La solvo de la lasta
vortserĉenigmo estas "Tuj venu al la malhela
flanko".
Entute kvar homoj sendis solvon por la enigmo.
Tri estas ĝustaj, en unu estis eraro! Mi sendos
kompaktdiskon al Joost, Marrie kaj Baukje!
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl

Ni ne scias, ĉu tio veras, sed estas
bonega maniero promocii
Esperanton en la EU, ĉu ne? Vidu la
antaŭan numeron de Fenikso p.24.

Filmeto pri kulturaj vortoj
Por komencantoj kaj por tiuj, kiuj ankoraŭ ne konas
la esperantan kulturon la filmeto de Karina Oliveira
kaj Ariel Palmer estas spektinda. Bedaŭrinde
ankoraŭ ne estas subtitolo sub la filmeto, sed Karina
parolas malrapide, do oni ne tre malfacile sekvas ŝin.
Krokodili, gufujo, kabei…? Se vi lernas Esperanton
pere de Duolingo, eble vi aŭdis kelkajn vortojn kiujn
vi ne tuj komprenis. Karina Oliveira klarigas la
signifon de 11 apartaj vortoj el la Esperanto-kurso en
Duolingo, kiujn eble vi ne konas! Kaj pere de tiuj
vortoj, vi malkovros multajn interesajn aferojn pri la
Esperanto-komunumo!
La nomo de filmeto estas:
"11 vortoj el la Esperanto-kurso en
Duolingo kiujn eble vi ne konas"
https://youtu.be/X2qJz1TeNxY

Roĉjo elektita kiel
sekretario de TEJO
Rogier Huurman uit
Nederland verkozen
tot Algemeen
Secretaris van de
Wereldwijde
Esperanto Jongeren
Organisatie (TEJO).
Gefeliciteerd en
succes gewenst aan all
bestuursleden van
TEJO.
Laŭ decido de la
Komitato, la nova
Kasisto estos Veronika Venislovas kaj Ĝenerala
Sekretario estos Rogier Huurman (Roĉjo). Ili
ĉiuj ekoficos la 1-an de Septembro kun la cetero
de la nova Estraro.

Fenikso 5/2021 | 6

Vitra arto
Prelego de Katalin Kováts
La 11-an de julio 2021, kadre de kunveno de La Amsterdama Rondo,
okazis per Zoom bonega prelego de la redaktoro de edukado.net,
tutmonda instruisto pri Esperanto kaj vitroartisto Katalin Kovats el
Hago (Nederlando). Ĉeestis pli ol 50 gastoj el ĉirkaŭ 20 landoj. Ans
Bakker anoncis la preleganton.
Katalin rakontis entuziasme, ĉi-foje ne pri Esperanto-gramatikaĵoj,
sed pri la teknikoj kiujn ŝi uzas por krei kolorriĉajn, belegajn vitroartaĵojn. Ŝi montris lumbildojn de ekspozicioj kaj en la dua parto de
ŝia prezento, kun helpo de Sylvain Lelarge, kiu filmis, eĉ montris
rekte en Zoom al la publiko la atelieron kie ŝi laboras kaj eĉ
demonstris tie la fajron, ilojn, fornon kaj diversajn vitrajn materialojn
kaj je la fino kreis la komencon de vitra artaĵo.
Ĉi-paĝe pli da informoj kaj kelkaj ekranfotoj de la prezento.

Ligoj
La retbutiko de Katalin
Kováts:
Juvelina:
http://www.juvelina.nl
https://www.facebook.com/K
atalinJuvelina/

Multaj esperantistoj havas kreaĵon de
Katalin. Jen Nanne Kalma kaj Anki van
der Meer de Kajto kun vitra kreaĵo de
Katalin.

La domo de Katalin ofte estas plena
de materialoj aŭ vizitantoj. Jen
prezento al infanoj.

La Amsterdama Rondo:
http://amsterdamo.nl
https://www.facebook.com/a
msterdamo
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Linux
Esperanto & Open Source
door Rinus Loof-van Overmeeren (Rinusko)
Het volgende artikel is geplaatst
in Vrijbrief, het blad voor
Ledenblad van de Nederlandse
Linux Gebruikers Groep
Jaargang 1, nr. 3 - Juli 2021.
De kunsttaal Esperanto en Open Source hebben meer
met elkaar te maken dan dat je op het eerste gezicht
denkt — dat zal ik in dit artikel duidelijk maken,
gevolgd door een korte introductie over de taal en
haar geschiedenis. Wat is nu die link met Open
Source en Open Standaarden, die ik bedoel? Die link
is gelegen in overeenkomsten op het gebied van
ideaal, community, overeenkomst van onderwerp en
het plezier dat je er aan kan beleven.
Een aspect dat zich goed laat vergelijken, is dat
Esperanto, net als Open Source, wordt gedragen door
een ideaal. Esperanto is bedacht vanuit het idee dat
alle wereldbewoners goed met elkaar zouden moeten
kunnen communiceren, door slechts één taal naast de
moedertaal te leren. Dat het Engels inmiddels deze
functie heeft overgenomen is eigenlijk een groot
onrecht, doordat dit een buitensporig voordeel geeft
aan “native speakers”. Ook Open Source is ontstaan
vanuit een ideaal. Daarbij is het idee, dat een product,
zoals bijvoorbeeld een softwarepakket, zich
ontwikkelt door het gebruik ervan zonder kosten toe
te staan en de broncode openbaar te maken, en in ruil
daarvoor te vragen om op vrijwillige basis bij te
dragen aan de ontwikkeling. Op deze manier ontstaan
producten, waarvan precies is na te gaan wat ze
doen. Bovendien wordt voorkomen dat bepaalde
partijen (commerciële en publieke) monopolieposities
verwerven, die de keuzevrijheid beperken of misbruik
mogelijk maken. De Open Source-gemeenschap
strijdt voor betere software, openheid, veiligheid en
keuzevrijheid, de Esperantisten-gemeenschap voor
betere communicatie en meer onderling begrip tussen
mensen, wereldwijd, op voet van gelijkwaardigheid,
zonder bepaalde bevolkingsgroepen te bevoordelen.
Esperanto wordt, net als open source gedragen door
een wereldwijde community. Bijna elk land in de
wereld heeft wel een levendige Esperantogemeenschap. Op basis van deze wereldtaal hebben
leden van deze gemeenschappen contacten met
andere esperantisten over de hele wereld. Ikzelf, als
voorbeeld, heb momenteel een uitvoerige
correspondentie via e-mail met mensen uit Hong
Kong, Tanzania, China, Mexico, Frankrijk en Duitsland.

Net als met het bijdragen aan
Open Source leidt het spreken
van Esperanto tot contacten over
de hele wereld.
De grammatica van Esperanto
heeft veel weg van een
programmeertaal. Net als programmeertalen kent
het strikte, strak na te leven regels. Programmeurs
zullen Esperanto ervaren als een wel heel makkelijk
te leren taal! Met de overeenkomst van Esperanto
met een programmeertaal ligt er vanzelfsprekend
een link met Open Source, die niet uitsluitend, maar
wel hoofdzakelijk betrekking heeft op software.
Mensen kunnen hetzelfde plezier beleven plezier
aan Open Source, als aan Esperanto; zowel aan het
gebruik als aan het meehelpen bij de ontwikkeling
ervan.
Net als een programmeertaal is Esperanto is heel
erg leuk om te leren, door de eenvoudige en
grappige opbouw ervan. Ik illustreer dat met een
voorbeeld door het woord “ziekenhuis” vanuit het
Esperanto te verklaren.
Ziekenhuis is in het Esperanto “Malsanulejo”. In het
Esperanto kunnen woorden worden opgebouwd uit
stammen, achtervoegsels, voorvoegsels en
uitgangen. De stam van malsanulejo is “san”, wat
gezond betekent. Zo’n stam kan een uitgang
krijgen. De -o maakt er een zelfstandig naamwoord
van (sano = gezondheid), een -a een bijvoeglijk
naamwoord (sana = gezond). De “o” als laatste
letter in malsanulejo geeft dus aan dat het hier een
zelfstandig naamwoord betreft.
In het woord “malsanulejo” zitten verder twee
achtervoegsels: -ul- voor persoon en -ej- voor
plaats. Ook zit er een voorvoegsel in: mal-, dat het
tegengestelde aangeeft van het woord erachter.
“Malsanulejo” laat zich dus vertalen tot: “een plaats
voor personen die niet gezond zijn”. Met dit
voorbeeld wordt hopelijk duidelijk, dat je in
Esperanto relatief weinig woorden hoeft te leren
om heel veel te kunnen zeggen. Als extra
voorbeelden hiervan geef ik een paar woorden
afgeleid van de stam “varm” (warm).
Varma: warme (bijv. nw.)
La varmo: de warmte (zelfst. nw.)
Varmega: heet (-eg- achtervoegsel voor zeer/erg)
Varmeta: lauw (-et- achtervoegsel voor een beetje)
Malvarma: koud (Voorvoegsel mal voor
tegengesteld)
Malvarmega: ijskoud (-eg- achtervoegsel voor
zeer/erg)

Fenikso 5/2021 | 8

La malvarmumo: de verkoudheid (-um
achtervoegsel voor gesteldheid)

Over NLLGG, de Vereniging voor iedere
Linux- en open source-liefhebber

Het is hiermee duidelijk dat je ook zelf woorden kan
maken. “Malvarmejo” staat niet in het Esperantowoordenboek (“vortaro”, dat is “vort ”als stam voor
woord, -ar voor verzameling en -o voor zelfstandig
naamwoord), maar iedere esperantist zal begrijpen
dat je een koude plek bedoelt.

De vereniging NLLGG is opgericht in 1995 en
organiseert landelijke bijeenkomsten, cursussen,
zelfstudiegroepen en introductiedagen rondom Linuxen Open Source-software.

Ik hoop dat ik in dit artikel duidelijk gemaakt heb,
hoeveel Esperanto en Open Source met elkaar te
maken hebben. Ik hoop ook dat het enthousiasme
dat ik voor deze taal heb, en ook het plezier van de
toepassing ervan door middel van de
correspondentie met mensen van over de hele
wereld, er in doorklinkt. Hetzelfde plezier dus, als
met het bijdragen aan Open Source. Voor diegenen
die er iets meer weten willen; kijk eens op de site
van de Nederlandse Esperantovereniging
(https://www.esperanto-nederland.nl), of probeer
eens een lesje Esperanto (vanuit het Engels) op
https://www.duolingo.nl/learn/

Toevoeging

In hetzelfde nummer van het nieuwe ledenblad staat een
pleidooi voor het vaker gebruiken van het toetsenbord
en verder artikelen met als kop: "Vrĳe Software op de
Vrĳe Markt: gelĳk speelveld of zeephelling?". "Nieuwe
mogelĳkheden van Linux Mint 20.1".

Naast dit artikel is in Vrijbrief verder kort de
geschiedenis van het Esperanto opgenomen, met
daarin Ludoviko Zamenhof, de tegenwerking, de
Verenigde Naties en Moresnet.

La 78a IJK de TEJO okazos en De Roerdomp – Westelbeers,
Nederlando, inter la 20-a kaj la 27-a de aŭgusto 2022. Ĝin
organizos la Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) sub
gvidado de la Tutmonda Esperanto-Junulara Organizo (TEJO).
Por pli da informado kaj por aliĝi iru al:
https://ijk2022.tejo.org

Vidu la filmeton en kiu Joost
Franssen kaj Roĉjo (Rogier
Huurman) montras la lokon:
https://www.youtube.com/
watch?v=tZRixvRwQqw

Het IJK vindt in 2022 plaats van 20-27 augustus in
groepsaccomodatie "De Roerdomp", Ontginningsweg 10,
5091 KN Westelbeers (tussen Tilburg en Eindhoven).
Het wordt georganiseerd door Nederlanda EsperantoJunularo (NEJ), onder leiding van Tutmonda EsperantoJunulara Organizo (TEJO).
Kijk voor informatie en om je aan te melden op:
https://ijk2022.tejo.org
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Beneluksa Kongreso

Eind september 2021 wordt het Beneluksa Kongreso
georganiseerd in Charleroi (België). Er wordt op dit moment hard
gewerkt om het programma samen te stellen. De overnachtingen
en het programma vinden plaats in de jeugdherberg van
Charleroi. Het is een mooi nieuw gebouw en het ligt op
loopafstand van het station in Charleroi. Er zijn enkele één- of
tweepersoonskamers beschikbaar, veel kamers hebben vier
bedden. De deelnemersprijs hangt af van de kamer. Geef je
voorkeur aan op het aanmeldingsformulier.
Informatie over het congres is te vinden op de website
www.benelukso.eu.
Het aanmeldingsformulier is daar ook te vinden.
Meer informatie over het programma is te lezen in Eventa Servo.
https://eventaservo.org/e/bk2021
Het is een mooie gelegenheid om deze zomer toch nog even een
paar dagen op reis te gaan.
Hopelijk dat het allemaal lukt! Ik ben van plan om te gaan!

Esperante:
Fine de septembro okazos Beneluksa
Kongreso en Charleroi (Belgio).
Dum pasintaj semajnoj nia teamo ekpretigis por vi riĉan programon. La
aliĝilo pretas.
Ni ĝojas inviti vin al tiu nova kongreso.
La retejo de la kongreso estas
www.benelukso.eu. Tie eblas aliĝi.
Detaloj pri la programo aperas en
https://eventaservo.org/e/bk2021
Kun amikaj salutoj,
Ineke Emmelkamp

Meer informatie kun je bij mij verkrijgen.
Ineke Emmelkamp
sekretario@esperanto-nederland.nl
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Vrijwilligers
Vrijwilligers
In de vorige Fenikso heb je kunnen lezen dat er mensen worden gevraagd om
verschillende taken voor de vereniging Esperanto Nederland te gaan doen.
Gelukkig zijn er mensen die deze rubriek met aandacht lezen. Twee leden hebben hun ideeën gespuid voor het
Duitse Esperanto-congres in Oldenburg (2022). Zij zullen dit verder gaan uitwerken met de organisatie van dit
congres!
Ik wil nu niet alle taken, ideeën en plannen weer opnieuw opnoemen. Heb je wat tijd beschikbaar en heb je zin om
iets voor Esperanto Nederland te doen? Lees dan de tekst van Fenikso (nummer 4, bladzijde 12) nog eens door.
De afgelopen jaren hebben zich verschillende nieuwe leden aangemeld. Door de pandemie heb ik jullie nog niet
ontmoet. Wil je eens kennis maken? Kom langs op de ledenvergadering van 16 oktober 2021 in Lunteren. Ook op
een studieweekeinde leer je andere esperantisten kennen. Of ben je in de buurt van Groningen: kom dan gerust
eens langs om een kopje koffie of thee te drinken. Gelukkig kan dat nu weer.
Ineke Emmelkamp,
Secretaris Esperanto Nederland

Vizitanto el Germanio
Ĝojigan novaĵon! Post du jaroj mi ricevis
peton pere de Pasporta Servo: HeinzWilhelm Sprick el Germanio deziras viziti
min! Unue li estos kelkajn tagojn en
Antverpeno, poste en Frislando ĉe Andries
kaj Maike. Li deziras fini sian libertempon en
Groningen.
Mi akceptis lin. Bona okazo por uzi mian
Esperanto-flagon!
Ni trapasis agrablan tagon en la urbo. La
nova konstruaĵo ‘Forum’ estas tre bela,
moderna. Mi nur malofte vizitis ĝin pro la
trudizoliĝo.
Dum multaj monatoj mi apenaŭ promenis tra
la urbo. Nun kun Heinz mi faris. Ni rigardis al
la bela Martinituro kaj la bela rozĝardeno
kun la trankvila eta kafejo. En la urbo mem
kompreneble estis dekoj da terasoj, sed mi
preferas tiun etan trankvilan lokon!
Post matenmanĝo en la ĝardeno li prenis
siajn pakaĵojn kaj forveturis al Germanio.
Kiu estos la venonta gasto? Mi vere esperas
ke Pasporta Servo denove povas esti bone
uzata kaj ke ni ne bezonos timi tiun viruson!
Met vriendelijke groeten,
Kun amikaj salutoj,
Ineke Emmelkamp

Fotoj en Groningen,
Leeuwarden kaj Sneek,
faritaj de Ineke kaj Andries.
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Estraranoj
Entuziasmo estas plej grava
En la estraro de Esperanto Nederland estas nun 4 estraranoj: Rob Moerbeek, Andries Hovinga, Loes
Demmendaal kaj Ineke Emmelkamp. Rob Groeneveld estas nia protokolisto kaj ankaŭ Korine Cheizoo
partoprenas la estrarkunsidojn. Ineke kaj Loes rakontas pri sia membreco en Esperanto Nederland kaj pri ls
neceso trovi novajn estraranojn.
De kiam vi jam estas membro de Esperanto
Nederland kaj de kiam vi estas estrarano?
Loes: ‘Mi trovis libreton “Bond van ArbeidersEsperantisten - Bewijs van lidmaatschap”, unu el la
antaŭaj organizoj de Esperanto Nederland. Kaj mi
membriĝis en 1972. Mi estas aktiva en la organizita
movado de preskaŭ 50 jaroj. Pli frue mi jam estis
membro de “Roterdamo dua”. Sed mi estis nur infanamembro de klubo mem, kaj ne de la asocio.’
Ineke: ‘Kaj FLE (Progresema Esperanto Asocio F.L.E.)
kaj NEA (Nederlanda Esperanto Asocio) kunfandiĝis kaj
ekde tiam mi estas membro kaj estrarano de Esperanto
Nederland.’
Loes: ‘Ni ambaŭ estis membroj de NEJ en pli fruaj jaroj.
De lokaj junularoj grupoj, ĉu en Groningeno, ĉu en
Roterdamo. Do ni estas mastodontoj.
Loes: ‘Vere estrarano de Esperanto Nederland mi estas
elektita antaŭ kvin jaroj, sed mi aktivis en estraroj
diversaj, FLE, aŭ ĉe UEA aŭ ĉe Fondaĵo Hodler, aŭ mi
ne scias kie, ekde 1978.’
Ineke: ‘Mi komencis kiel kasisto de NEJ, unu jaron. Mi
ne komprenas kial ili elektis min kiel kasiston, ĉar mi ne
povas kalkuli, sed mi memoras ke la sumo en la kaso
estis 300 guldenoj, aŭ io simila. Kaj post unu jaro mi
fariĝis prezidanto, kaj tio mi estis dum multaj jaroj. Kaj
poste mi faris la membro-administradon. Kiam mi estis
30-plusulo mi ĉesis fari ankaŭ tion, ĉar dum iu
renkontiĝo partoprenanto demandis: “Sinjorino, ĉu mi
povas demandi ion al vi?”, kaj mi pensis: “Se iu membro
diras sinjorinon al mi, ..” Loes: “.. estas tempo foriri”.
Ineke: ‘Kaj poste mi, dum kelkaj jaroj ne estis en
estraro, ĉar mi decidis iom liberiĝi de tiuj funkcioj kaj mi
studis la hispanan lingvon en tiu tempo. Post la fondiĝo
de Esperanto Nederland mi opinias, ke ĝi estas tiel
grava afero, ke mi povas doni mian atenton kaj mian
laborforton al ĝi. Ĉar nur NEA aŭ nur FLE, mi pensis, ke
tio ne estis por mi bona afero. Sed Esperanto
Nederland, mi pensis: “Do bone. Nun ni estas unu
asocio. Kaj mi tuj fariĝis sekretario, laŭ mia memoro.’
Kiel vi trovis Esperanton?
Ineke: ‘Mia avo parolis Esperanton kaj li faris
ekzamenon en la jaro 1914. Li loĝis en Zandvoort kaj li
jam estis sufiĉe aĝa kiam mi eklernis Esperanton, sed li

bone komprenis, ke mi lernis Esperanton kaj ankaŭ
donacis al mi kelkajn librojn kaj tiel plu. Li estis tre
kontenta, ke mi lernis Esperanton.
Loes: ‘Mia avo lernis Esperanton en la 30-aj jaroj kaj mia
patrino eklernis ĝin en 1963 pere de iu regiona gazeto,
kiu venis ĉiu-semajne, kaj en 1965 ni ricevis viziton de
ĉeĥoslavakaj korespondamikoj de mia patrino kaj pro tiu
vizito mi decidis lerni Esperanton, kune kun miaj patro
kaj fratino.
Loes: ‘Ne, mi lernis Esperanton en la loka klubo de
Roterdamo dua. Unue mi lernis per infanaj libretoj kaj ĉe
sinjorino hejme, ĉe kamaradino Vollegraaf. Unue mi
lernis ĉe ŝi kaj poste mi iris al la klubo.
En 1966 mi parolis sufiĉe bone, ĉar tiam ni vizitis la
ĉehan familion, kiu la antaŭan jaron venis ĉe ni kaj iliaj
filinoj ankaŭ lernis Esperanton en tiu jaro, do ni ĉiuj ok
povis komune interparoli.’
Ineke: ‘En tiu tempo estis tre speciale, havi kontakton
kun Ceĥio.’
Loes: ‘.. kun Orienta Eŭropo, kaj flugi tien, kio estis tre
rara afero, viziti ĉeĥan familion. Sed fakte mi lernis
paroli Esperanton ekde la komenco internacie. Kaj tio
neniam ĉesis. Mi ĉiam uzas Esperanton internacie.
Loes: ‘Ni ambaŭ ne havas infanojn, sed mi ja almenaŭ
naskis du esperantistinojn; mi zorgis, ke du el miaj
konatinoj fariĝis esperantistoj. Ili fariĝis entuziasmaj pro
miaj rakontoj kaj eklernis Esperanton.
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Kio estas via plej bela memoro kiel estrarano/membro?
Loes: ‘Mi plej fieras, ke ni sukcesis realigi la kunfandiĝon
inter la diversaj nederlandaj asocioj. En tiu tempo mi
estis prezidanto de FLE.’
Ineke: ‘Ankaŭ por mi estas grava afero. Estis por mi la
instigo fari ion en la estraro kaj akcepti taskojn. Antaŭe
mi pensis, ke estis stranga afero, malgranda lando kaj
tiom da organizoj. Ankaŭ por mi tio estis bona instigo
akcepti estrarajn taskojn. Estis bela momento, ke du
organizoj malgrandaj sukcesas kunfandiĝi. Ni havis
multajn kunvenojn antaŭe kaj tamen tio funkciis. Ankaŭ
estis necese. Kaj mi vidis, ke multaj homoj, kiuj antaŭe
estis nur FLE- aŭ nur NEA-membroj nun estas bonaj
membroj de Esperanto Nederland. Oni ne plu sentas,
almenaŭ mi ne plu sentas, tiun diferencon.’
Loes: ‘Estis pluraj organizoj kaj ĉiuj estis malgrandaj.
Estis neŭtrala movado, estis la laborista movado, estis la
katolikoj, estis kristanoj. Ili ĉiuj fariĝis membroj de FEN
(la Federacio de Esperanto Organizoj en Nederlando).
Tiu organizo provis kunlaborigi la aferojn pri ekzamenoj
aŭ tiaj aferoj, sed efektive estis granda malkompreno
inter la diversaj organizoj kaj mi laboris sufiĉe multe por
ke ili kunfandiĝu.

esperas, ke iu transprenas tiun taskon, ĉar informadon
kaj studsemajnfinojn mi certe daŭrigos. Tio plezurigas
Kio nun malfacilas por estraranoj kaj kio estas la nunaj
min.’
defioj por ili aŭ por vi?
Loes: ‘Kiam mi fariĝis estrarano de Esperanto Nederland
Ineke: ‘Laste iu telefonis kaj diris: “Mi telefonis kun iu
mi diris ke mi sole okupiĝos pri administrado kaj ne pri
sinjoro en via oficejo, pri “Sleuteltjes” [Libretoj]. Mi diris
aliaj temoj, ĉar mi sentas min ne "sekura" pri varbado aŭ
“Jes, ne estas sinjoro ĉe mi. “ Ŝi konfuzis min kun iu en
informado aŭ instruado. Mi ne sentas min certa pri tio.
la Centra Oficejo. “Mi daŭre telefonis al la oficejo sed ne
Sed sen administrado la asocio ne povas ekzisti. Sed
ricevis respondon.” Mi pensis: “Ankaŭ mi havas tiujn
kompreneble ankaŭ necesas homoj por varbado,
libretojn.” “Kiom da vi volas havi?”, mi demandis ŝin.
informado, organizado, instruado.’
Finfine mi sendis ilin kaj mi ankaŭ demandis kial ŝi volas
ricevi ilin. Mi demandis: "Kial vi deziras havi ilin?" Ŝia
Loes: ‘Eble en la momento nun, ke Ineke foriros, nia ĉefa
filino, partoprenas promenadgrupon kaj ili ĉiuj
defio estas trovi iun, kiu povas akcepti la demandojn,
interesiĝis. Plaĉis al mi havi tiun konversacion kun tiu
kiujn ni povas plu sendi. Kaj ni ne plu organizas, kion ni
homo. Mi simple povus respondi: “Ne, ne estas viro ĉi
nomas, kulturajn semajnfinojn, bedaŭrinde. Dum jardekoj
tie, kaj telefonu al alia. – punkto.” Tion mi ne faros.'
ni organizis kulturajn semajnfinojn. Sed foje ankaŭ estos
tempo ke iu alia faras tion.’
Esperanto Nederland havas specialan telefonan linion.
Mi povas respondi “Ineke Emmelkamp, Esperanto
Ineke: ‘Mi havis diversajn funkciojn en la estraro. Unue
Nederland”. Ne ofte uzas ĝin, sed mi tamen pensas, ke
mi estis sekretario, mi estis estrarano pri informado kaj
estas bona afero se iu ĵurnalisto telefonos. En la nuna
poste mi dum du, tri jaroj ne havis funkcion kaj nun ekde
tempo estas malpli necese. En la komenco vere estis tre
antaŭ du jaroj kaj duono mi denove decidis fariĝi
utile. - Mi jam multe da jaroj faris tion.’
sekretario. Financaj aferoj gravas, sed ankaŭ la alia bazo
estas la sekretario kiu respondas demandojn pri la
Kiajn estraranojn vi persone ŝatus, ke ili estus (kun vi)
asocio kaj faras tagordojn kaj (jar)raportojn, k.t.p. - Sed
en la estaro?
mi plej ŝatas fari novajn broŝurojn aŭ pripensi novajn
Ineke: ‘Ili devas esti entuziasmaj pri Esperanto kaj ankaŭ
informilojn, presigi ilin kaj disdoni ilin kaj fari informpri la neceso havi asocion, ĉar ne ĉiuj homoj pensas, ke
pakaĵojn kun informiloj al homoj kiuj petas tion pere la
asocio utilas. Sed se ni ne havas asocion kiel Esperanto
reto. Sed la bazo estas la sekretario. Do mi vere
Nederland, ni ne povas eldoni broŝurojn, ni ne povas
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organizi studsemajnfinojn. Ĉar se ne estas asocio, ni
certe ne prenas la respondecon lui ejon kaj tiujn aferojn.
Multaj homoj diras: “Asocio en tiu ĉi tempo ne plu
necesas.” Sed laŭ mi necesas. Ni bezonas prezidanton,
sekretarion, kasiston kaj eventuale aliajn estraranojn.
Sed la estraro povas esti malgranda. Feliĉe mi tre
kontentas, ke ni tamen havas multajn kunlaborantojn.
Kaj tio estas ankaŭ grava afero. Ni ne povas fari tion se
ne estus asocio.’
Loes: ‘Entuziasmo estas plej grava.’

Kiujn ideojn vi persone havas por la venontaj tri jaroj?
Loes: ‘Mi volas fari novan varbkampanjon por la katedro.
- Ĉar jam baldaŭ pasos la unua kvinjara periodo por kiu
ni varbis. Do ni volas denove fari varbkampanjon por la
katedro ĉe la Universitato de Amsterdamo.’

Ineke: ‘Ankaŭ estas novaj membroj’. Kaj eble ili ne scias
multon pri la antaŭa historio, sed tio ne gravas. Ili povas
fari la tagordon kaj la jarraportojn, ĉar ĉiam estas homoj
kiuj helpas, kiuj pretas doni konsilojn. Ekzemple, hieraŭ
mi vidis, ke estas mesaĝo de iu sinjorino, kiu faras
historian esploron pri iu sinjoro Pieter van Gendringen
en iu strato en Roterdamo kaj li estis Esperantisto. Kaj
nun ŝi faras iun raporton pri tiu strato kaj nun ŝi volas
havi pli da informoj pri tiu esperantisto, kiu loĝis tie. Kaj
verŝajne li estis membro de FLE. Do mi devas trovi iun,
kiu scias pri tio, do mi sendis mesaĝon al Loes, Ward kaj
Bert poste. Ĉar ili scias. Tio estas interesa demando, ĉu?
Ne ĉiuj bezonas havi la historion pri FLE kaj La Estonto
Estas Nia, k.t.p. Ne necesas havi homojn en la estraro,
kiuj povas respondi tiujn demandojn.’
Loes: ‘La estraro bezonas havi iniciatemajn homojn,
homoj kiuj havas novajn iniciatojn.’

Fine Loes kaj Ineke elektis demandojn kaj respondis.

Kiom da estraranoj vi serĉas?
Ineke: ‘Sekretario, prezidanto kaj estrarano pri
instruado. Almenaŭ iu, kiu deziras fari administrajn
taskojn kiel sekretario, kaj unu kiu okupas ŝin pri
instruado kaj prezidanto.
Loes: ‘En la momento la plej nepra estas sekretario. Ni
povas vivi sen prezidanto, sed ne sen sekretario. Oni
kandidatiĝas, kaj tiam estas al la membrokunveno
decidi ĉu jes aŭ ne akcepti la kandidaton kiel
estraranon. Ili povas prezenti sin dum la jarkunveno al
la ĉeestantaj membroj.

Ineke: ‘Mi ŝatus, ke Esperanto Nederland faros pli da
informado pri Esperanto, pli da budoj kaj pli da kontaktoj
kun la grupoj kaj tio estas malfacila afero. Kaj mi ŝatus
havi pli da kontaktoj kun NEJ kaj la junularo.

Demando al Ineke: Ĉu “kune kafumi” aŭ “kunveni”?
Ineke: ‘Kafumi’. Tio estas pli grava. Ĉar ni povas
samtempe paroli kun homoj kaj estas pli bona etoso ol
kunveni kun sekretario kaj prezidanto kun la martelo kiu
diras: ‘Jen estas via vico!’ Tiuj oficialaj temoj necesas,
sed mi pli ŝatas kafumi poste. Pro tio ankaŭ plaĉis al mi
la kunsidoj en Utreĥto. Mi simple faras vojaĝon al
Utreĥto kaj poste ofte ni kafumis kun aliaj estraranoj. Tio
estis plezuro por mi, iri al Utreĥto. Nun ni dubas ĉu ni
denove faros tion. Nun ni kutimiĝis al Zoom-kunvenoj.
Demando al Loes: Ĉu "mondo" aŭ "provinco"? '
Por mi la respondo estas “Mondo”. Por mi la mondo
estas grava. En la daŭro de ĉiuj multaj jaroj mi havas
amikojn tra la tuta mondo kaj mi parolas kun amikoj tra
la tuta mondo. Tiuj estas miaj familianoj pli-malpli.
Ĉu "gramatiko” aŭ “literaturo”?
Loes: ’Literaturo! Mi ne estas tre gramatikema. Mi ĉiam
forgesas la akuzativojn.’
Ĉu “amuza festo” aŭ “bela esperanta ekspozicio
aŭ budo”?
Loes: ‘Oni povas kunveni dum oni kafumas. Oni povas legi
literaturon kiam oni gramatikumas, aŭ havi feston kun budo.
Nepre ne estas ili tiel kontraŭaj. – Mi preferas fizikan
kunvenon, sed la cifereca ankaŭ estas facila, ekzemple nun.’
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Avo Carel Christian Willem Nicolaï
Ineke sendis kelkajn fotojn, kiuj memorigas pri ŝia avo Carel Christian Willem Nicolaï. De supre malsupren: foto de
avo Nicolaï, lia atesto pri lingva kapablo, kiun li akiris la 21-an de majo 1914, kaj letero de li, kiu venis kun la
Esperanta materialo, kiun li sendis al Ineke.
Ineke: "Ik ben het meisje rechts,
je kunt duidelijk mijn vlechten
zien! De ander is mijn zusje Anna,
zij is 1,5 jaar jonger."

Lieve Ineke,
Hierbij krijg jij van mij enig Esp. materiaal. Ik
hoop dat je er wat aan hebt, maar dat zal wel.
Heb die kaartjes al zo lang, kan ze nu wel missen.
Ik vind het echt leuk, dat jij je interesseert voor de
Wereldtaal. Heb het altijd fijn gevonden, zo hier
en daar iemand met een groene ster op te ontmoeten.
't Geeft dadelijk contact, zo'n ontmoeting met een
geestverwant.
Als het mij nog gegeven wordt in de komende
komende zomer naar Winsum te gaan zullen we er
nog over spreken.
Doe maar je best!
Bonan sukceson!
Saluton al ĉiuj.
Via Avo - Nicolaï
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Renkontiĝoj
Promenado ĉe
Halsteren
La Esperanto-grupo Erikejo el Belgio ĉiujare organizas promenadon ie. Eksa
membro de tiu grupo invitis la grupon
promeni la 17-an de junio ĉe la fortikaĵo
De Roovere ĉe Halsteren (proksime de
Bergen-op-Zoom). Ankaŭ ĉeestis
Esperantistoj el Nederlando. Rob Ebenau,
Joost Franssen kaj Andries Hovinga.
Entute 17 homoj partoprenis la
promenadon. Certe estas la unua fizika
esperanta renkontiĝo post la trudizoliĝo.
La fortikaĵo De Roovere estas parto de la
Okcidenta Brabanta Akvolinio (West
Brabantse Waterlinie). Ĝi estas digo
ĉirkaŭita de akvo. Por atingi ĝin, vi marŝu
trans la ponton (Moseo-ponto) kun la
akvo brustnivele, sen malsekiĝi.
Post la promenado la grupo manĝis en
Halsteren. Estis malstreĉa, plaĉa vespero
kun multe da krokodilado. Yves
Nevelsteen faris filmeton de tiu vespero*.
*

Certe la filmeto aperos poste ankaŭ en la jutuban kanalon de UEA
(Universala Esperanto-Asocio) aŭ en la kanalon de Yves Nevelsteen mem.

Vizito al FEL
Post la promenado Yves Nevelsteen
invitis Andries veni kun li al
Antverpeno. Tie ili vizitis la centron de
Antverpeno. En la Esperanto Domo
(Lange Beeldekensstraat 169) ili
renkontis la anojn de FEL (Flandra
Esperanto Ligo). Gerd Jacques gvidis
Andries tra la Esperanto Domo.
Estas librejo en la Esperanto Domo.
Libroj de la Retbutiko ankaŭ estas
pakitaj kaj senditaj el ĉi tiu loko. Dum
la vizito oni pene laboris. Krome la
Esperanto Domo havas ĉambron en
kiu oni organizas diversajn kunvenojn.
Poste Yves kaj Andries iris al la PlantinMoretus, la preseja muzeo, kie troviĝas la
plej malnova presilo en la mondo kaj
biblio kiu pezas 48 kg-ojn.
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Libroj
Neeblaj poeziaĵoj en Esperanto: Ollekebolleke
de Joost Franssen
Tradukado de poemoj kaj kantoj estas nekontesteble malfacila
tasko. Ne nur temas pri la signifo kaj vortelekto, sed gravas ankaŭ
la strukturo, ritmo (metro) kaj rimo. Se vi aŭdas tradukon de unu
el viaj ŝatataj poemoj aŭ kantoj, preskaŭ ĉiam io missonas aŭ
mankas kompare kun la originalo: oni devas rezigni pri la sama
metro, cedi al neperfekta rimo aŭ toleri ŝanĝojn al la signifo. Ja
ekzistas ekzemploj de ‘perfekta’ traduko, retenante tiujn tri
trajtojn. La Esperanto-traduko de Infero de Dante, tradukita de
Kalocsay, certe proksimas al tio. Kvankam Esperanto estas taŭga
lingvo rilate poezion, la lingvaj reguloj ja limigas ĝin.
En 1974 Drs. P enkondukis la versformon Ollekebolleke
[ólekebóleke] en la nederlanda, origine inventitan de Anthony
Hecht kaj Paul Pascal en 1951. La nomo venas de la nederlanda
infanversaĵo kun la sama nomo, ĉar la ĉefa metro estas egala:
duobla daktilo—du verspiedoj kun po tri silaboj, el kiuj la unua
estas longa aŭ akcenta kaj la aliaj du ne. Ekzemplero de
Ollekebolleke konsistas el du strofoj kun po kvar versoj, en kiuj
nur la kvara kaj oka versoj plene rimiĝas je la fino. Ĉiuj versoj
havas po du daktilojn, krom versoj kvar kaj ok, al kiuj mankas la
lastaj du silaboj (kaj do konsistas el unu ĥorjambo). Jen la
ĝenerala strukturo de unu strofo:
Ólleke bólleke
Ólleke bólleke
Ólleke bólleke
Ólleke ból
Ollekebolleke estas leĝera, humura spritaĵo kun puntumo
(epigramo), sed ankaŭ kun kelkaj striktaj reguloj. La strukturo
estas preciza kaj neniu cedo de la metro estas tolerata.
La kerno, ĉirkaŭ kiu formiĝas Ollekebolleke, estas unu sessilaba
vorto kun la ĉefa akcento sur la kvara silabo, ĝuste kiel la vorto
‘ollekebolleke’. Tiu vorto ĉiam konsistigas la sesan verson de la
poemo.
Transpasantaj versoj (kiam frazo okupas pli ol unu verson) nur
estas permesataj inter la tria kaj kvara versoj, kaj ĉie ajn en la dua
strofo.
Plue, la unua verso estu moto, eksklamacio aŭ lamento, dum
verso du indiku la temon. Tamen ĉi tion oni ne ĉiam strikte obeas.
Jen estas ekzemplo de Ollekebolleke pri Esperanto (la akcentaj
silaboj estas dikigitaj):
Onbegrip! Talenstrijd!
Oogdokter Zamenhof
Hij vindt een oplossing
Voor dit probleem
Wereldwijd vormt zich een
Esperantistengroep
Zoveel verschillen
Maar toch iets gemeen

Kvankam eblas verki pri Esperanto per
Ollekebolleke, ne eblas verki tion per
Esperanto. La duobla daktilo ne bone
kongruas kun la silaba akcento de
Esperantaj vortoj, do verki daktilan poemon
estas ja komplike. Sed la mortiga bato de ĉi
tiu bela versformo al Esperanto estas la
postulo havi vorton de ses silaboj kun la
kvara akcentita: la kvara silabo ne estas la
antaŭlasta de tia vorto, do en Esperanto tio
simple ne ekzistas. Konkludo: Ollekebollekes
estas neeblaj en Esperanto.

Bildo: Fragmento de la linfanolibro 'Olleke,
Bolleke, en Knipperdolleke' de Doekes - de Wilde
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Senpaga
Oferto de libroj
Karaj legantoj,
En mia koridoro staras kesto kun malnovaj libroj, kiun mi volonte
malplenigos! Mi listigis ĉiujn librojn kaj mi aldonis kelkajn ‘novajn’
librojn al tiu listo. Nun temas pri kelkaj libroj, kiujn Esperanto
Nederland eldonis antaŭ multaj jaroj. Ĉu vi konas la Esperantomonumenton en Texel kaj ĝian historion? Mendu la
nederlandlingvan broŝuron ‘Esperanto en Texel’.
La libreto ‘Korte Brochure over de internationale taal Esperanto’
estas havebla. La Esperanto-teksto aperis en 1896 en Svedio kaj ĝi
estis tradukita en la nederlandan lingvon de sro Jac.M.Vaz Dias.
Estis la unua informilo en la Nederlanda lingvo. Esperanto
Nederland reeldonis ĝin en 1996 kiel memoreldonon kun
enkondukaj vortoj de drs. Gerrit Berveling.
Ĉu vi emas studi Esperanton dumvoje? Mi ofertas la
‘zakwoordenboekje Esperanto-Nederlands-Esperanto’, en 1981
verkitan de Bert de Wit.
Ĉu vi havas la eblon aŭdigi ‘DVD’-n? Mi disponas pri kvanto de ‘Esperanto Electronisch’. Filmoj, libroj, ludoj,
fakliteraturo, artikoloj kaj tiel plu! Ĝi estas farita en 2006, do ne tre nova materialo!
Kompreneble estas pli da malnovaj libroj en la listo. Ĉu vi deziras ricevi la liston? Petu min. Senpage kaj
volonte mi sendos al vi la dezirata(j)n libro(j)n. Vi pagos nur la sendokostojn por la libroj.
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl
tel. 050 – 5718842

KKPS 2021
La Klaĉ-Kunveno Post-Somera
De la 29-a de oktobro ĝis la 2-a de novembro
okazos la plej longa, malplej nederlandana KKPS
iam ajn ĉe Ravnsø, Ry en Danio dum Haloveno
2021. Venu amuziĝi kun junuloj el Eŭropo! (kaj
espereble aliaj mondopartoj laŭ la tiamaj
vojaĝrestriktoj).

La vakciniĝoj en Danio kaj la cetero de Eŭropo
iras bone, la enlandaj restriktoj malpliiĝas, kaj
internaciaj vojaĝoj denove iĝas eblaj. Ni estas
tre optimismaj pri tio, ke en oktobro eblos
havi mojosan internacian junularan aranĝon
en Danio por ĝis 60 homoj.

Kontraŭ malalta kotizo vi ricevos: loĝadon en
La tuta LKK antaŭĝojas (re)vidi vin en la
amasloĝejo, du senpagajn ekskursojn kaj ĉiujn
skolta domo Ravnsøhytten ĉe la bela lago
manĝojn inkl. varmajn trinkaĵojn en la mateno,
Ravnsø en la urbeto de Ry, Danio. Ne estu
kaj desertojn en la vespero. Estos la plej luksa
koko, venu al la K K P S!
KKPS iam ajn!
http://kkps.esperanto-jongeren.nl/
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Prezento

Esperanto ĉe la junaj socialistoj
de Bert de Wit kaj Ward de Kock
Je la 3a kaj 4a de julio la Junaj Socialistoj
en PvdA okazigis sian kongreson, parte
virtuale, parte ĉeeste en la tereno ĉe
Hembrug en Zaandam kiu nomiĝas Taets
Art Park, grupo da malnovaj
fabrikkonstruaĵoj kiujn oni transformis en
renkontiĝejon.

Estis proksimume 10 personoj en la ĉambro kie Bert kaj Ward alterne
prezentis pri la bildoj. Feliĉe Ward povis bone respondi al demandoj
kiujn Bert ne bone povis aŭdi.

Jam rapide venis demandoj de la gejunuloj lige al la prezento, kio
estas signo de bona atento. Kompreneble venis demandoj pri kiom
da Esperantistoj entute estas, de kie originas la vortoj en Esperanto
(la unua reago post la unuaj frazoj:”ho, tio sonas kiel la itala, aŭ
hispana!”), kiel oni povas kontakti aliajn esperantistojn, kiuj specoj
La temo de la kongreso estis la Eŭropa
Unio. Laŭ invito de unu el la organizantinoj, de homoj troviĝas inter ili (kial homoj lernis la lingvon).
Ankaŭ estis prezentita la historio de laborista
Sarah Vonk, oni dediĉis ankaŭ atenton al
Esperantismo en Nederlando, en kiu rolis ankaŭ
Esperanto. Bert de Wit, kiun ŝi kontaktis,
konataj figuroj el la historio de PvdA. La
petis al Ward de Kock ke ili kune faru
prezenton en la posttagmezo de la 4a de prezento daŭris entute preskaŭ unu kaj
duonan horon.
julio kaj Ward, membro de JS, komprenTiuj kiuj volis scii pli pri la lingvo povis
eble konsentis.
kunporti informilojn de Esperanto
Unue ni sendis kelkajn informfoliojn sub la Nederland. Ankaŭ butonoj “Per
Esperanto – Por Socialismo” estis
titolo: “Kion ĉiu juna socialisto sciu pri
Esperanto”. Sarah petis ĉu ŝi povos sendi senpagaj.
tion al la partoprenontoj kaj ni
Cetere la ejo en kiu JS
kompreneble jesis.
kunvenis, estis agrabla,
Por la prezento en dimanĉo ni uzis
PowerPoint-prezenton kiu komenciĝis per tute rekonstruita fabrikejo,
tuj apud la Nordmara
bildoj kaj klarigoj pri la vortprovizo, la
gramatiko kaj ankaŭ pri la kialoj de homoj kanalo.
kiuj lernis Esperanton.

Revuo-interŝanĝo

Kiu ŝatas legi revuojn?
Ni serĉas novan leganton de revuoj
Ni ankoraŭ serĉas novan leganton de revuoj. Se vi ŝatas legi multe kaj verki artikolon ĉiun duan monaton pri la plej
interesaj artikoloj de la revuoj, tiam tio certe estas por vi. Vi povas skribi kiel ajn vi volas, kun persona tuŝo. Se
leganto volas legi tutan artikolon, vi povas al tiu leganto sendi ĝin, ciferece aŭ poŝte.
Vi povas respondi al nia retadreso: redakcio@esperanto-nederland.nl.
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Virtuala kongreso

Impresoj pri la dua Virtuala Kongreso
17-a - 24-a de julio 2021

Jam la dua Virtuala Kongreso okazis kaj mi esperas ke ĝi
ne estos la lasta. Al mi plaĉas la ebleco partopreni en
renkontiĝo kun homoj sen multe da vojaĝado, kio
indulgas la medion.
Kompreneble estas aliflanke agrable fizike renkonti
gekonatojn, kune trinki ion, rakonti anekdotojn kaj festi.
Por junaj geesperantistoj virtualaj kunvenoj estas pli
kutimaj ol por la maljunaj, kiuj kutimas nur la fizikajn
kunvenojn.
Tion substrekis unu el la punktoj kiujn oni traktis dum la
esperantologia konferenco. Guilherme Fians, brazilano
kiu studis en Britio, Nederlando kaj Francio, parolis pri la
rezultoj de sia enketo inter geesperantistoj junaj kaj
maljunaj. La junaj homoj fakte ekkreskis en virtuala
medio kaj pro tio ankaŭ sentas sin ne tiom ligitaj al
asocioj. Guilherme parolis pri la skismo inter la asocibazitaj kaj la „virtuale aktivaj“ geesperantistoj. Grava
afero en la nuntempo, pri kiu oni devas esti konscia.
Esperanto-asocioj adaptiĝu al tiu situacio.
Fakte, mi konstatis ke geesperantistoj ne tiom ŝatas
paroli pri la estonteco ol pri la pasinteco. La historiemo
en la Esperanto-movado estas granda. Foje, en la SATkongreso en Hercbergo, en 2016, mi klopodis iom stimuli
la ĉeestantojn ekpensi pri la eblaj estontaj evoluoj de la
mondo kaj kiel geesperantistoj kaj la Esperanto-asocioj
reagu al tio. Labori per scenaroj estas tute kutima afero
en la reala mondo, kaj ĝi fakte povas esti parte virtuala.
En iu semajnfino antaŭ longa tempo en malgranda grupo
ni preparis scenarojn laŭ du gravaj evolu-aksoj kaj trovis
ke unu el la gravaj tendencoj estas la kreskanta
naciismo. Nur du jarojn poste, Trump elektiĝis kiel
prezidanto de Usono. Se oni scias pri tiaj tendencoj, oni
povas pli konscie reagi.
Ĝenerale la kunsidoj estis bone spekteblaj kaj
aŭskulteblaj. La sistemo funkciis relative bone. Nur
kelkfoje kunvenoj per “Jitsi” ne iris glate. Sed antaŭe
registritaj prezentoj estis senprobleme spekteblaj. Ekz.e
la prezento de la Esperanto-muzeo en Vieno aŭ la
prezento pri vitro-arto de Katalin. Por ĉeesti la kunvenon
de ĉina Esperanto Ligo kaj Ĉinio necesis elŝuti apartan
ĉinan programon, ĉar oni en tiu lando ne toleras ZOOMon. Do, eĉ en la manieroj laŭ kiu oni virtuale kontaktiĝas,
estas naciaj diferencoj.
Ni esperu ke en venonta virtuala kongreso oni havu
bonajn virtualajn ligilojn kiuj estas ĝenerale akcepteblaj.
Partoprenis laŭ la listo de partoprenantoj 1829 homoj.
Tio estas nombro simila al la antaŭe unua VK en 2020.

Pri la programeroj oni povas diri ke ili estis ankaŭ
kompareblaj al la VK de 2020. Kompreneble estis la
prezentoj de landaj asocioj de UEA. Ankaŭ EsperantoNederland estis prezentita de Federico Gobbo, kiu
kompreneble parolis ankaŭ pri la katedro pri
Interlingvistiko kaj Esperanto. Kaj ankaŭ la fakaj asocioj
kaj grupoj kiuj estas ligitaj al UEA (verdaj Esperantistoj,
katamantoj, bahaanoj, k.s.) havis siajn kunvenojn kiel
kutime.
Mi havis la impreson ke malpli da teatraĵoj aperis en la
programo, sed kontraŭe pli da film(et)oj, kelkfoje faritaj
de entuziasma grupo, ekz. el Parmo, Italio, kiu faris
animitan filmeton, fabelon, kiu fakte estis destinita al
plenkreskuloj. Estis ankaŭ muzikantoj en la programo, ne
nur la konataj, sed ankaŭ ekz. iranaj, israelaj, indonezia,
afrika, k.t.p. La virtualaj ekskursoj en merkredo okazis al
Jerusalemo kaj la malpermesita urbo en Pekino. Tio
estas agrablaj ekskursoj kun bonaj ĉiĉeronoj.
La Internacia Kongresa Universitato funkciis bone kaj
estis ebleco partopreni en kursoj, ekz. pri nigraj truoj kaj
fraktoj. Johan Swenker estis unu el la personoj kiuj post
la kurso faris ekzamenon kaj havis plej multajn poentojn.
Gratulon!
Mi spektis alian prelegon de d-ro Beecham el Dublino pri
intensa medicino kiu estis tre klara kaj informa.
La prezentoj dum la IKU estas relegeblaj kiam oni elŝutas
la dokumenton el la retejo de Impeto-eldonejo:
https://libro.ee/file.php?id=478. Diversaj eldonejoj
prezentis siajn novajn eldonaĵojn.
Nova estis programero pri „interkultura kompetento“. Tio
estas la kapablo komuniki kaj agi dece, konvene, trafe
kaj efike trans kulturaj diferencoj. La homoj sentu sin
respektataj; tiam oni pli efike atingos la komunikajn
celojn. La ĉefa celo de edukado estu la disvolvado de
interkultura kompetento.
Oni diras ke Esperantistoj havos pli da okazo spertiĝi pri
interkulturaj diferencoj. Sed, ĉu tio veras? Ankaŭ en la
ĉiutaga vivo oni spertas kulturajn diferencojn interne de
unu urbo, lando, dum oni parolas la saman lingvon.
Nuntempe estas kurso pri interkultura kompetento ĉe
Edukado.net. Cetere, Katalin bonege prezentis la
atingaĵojn de Edukado.net kaj ŝi emfazis la bezonon de
riparoj kaj modernigo de la retejo.
Entute interesa Virtuala Kongreso kiu metas la
demandon kiel progresi virtuale en rondoj de Esperantoparolantoj.
Bert de Wit
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Viaj impresoj pri la Virtuala Kongreso?
Estis pluraj nederlandanoj, kiuj estas en la listo de la Virtuala Kongreso. Ni interesiĝas
ĉu vi ankaŭ partoprenis kaj povis spekti multajn programerojn. Tial, ankaŭ nome de
Bert de Wit, ni petas al vi dividi viajn spertojn kun ni kaj niaj membroj: "Kiaj estas viaj
impresoj pri la virtuala kongreso? Ĉu vi renkontis amikojn en la babilejoj? K.t.p."
Sendu vian impresojn al nia redakcio: redakcio@esperanto-nederland.nl.

Prezento de Federico Gobbo
Dum la Virtuala Kongreso, la
19-an de julio, Federico
Gobbo prezentis La
amsterdaman katedron kaj
Esperanto Nederland.
Federico montris diversajn
filmetojn pri la amsterdama
katedro kaj pri Esperanto
Nederland, inkluzive Fenikso.
Li parolis pri la studo.
Ĉeestis 34 gastoj.

Video "Iun tagon en la vivo: 2020-2021",
videoprojekto de studentoj pri
Esperanto el Amsterdamo kaj Parmo.

Powerpoint paĝoj pri Esperanto Nederlando.
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Afriko
Kampanjo Hans Bakker de la Afrika Komisiono de UEA
El Gazetaraj Komunikoj de UEA n-ro 967 (datumo 20-7-2021)

Celoj de la projekto:
1. Krei Esperanto-klubojn en ĉiuj landoj de Afriko, kie
ankoraŭ ne estas Esperanto-agado, kaj aktivigi
esperantistojn tie, kie jam ili estas kun aparta atento
al la delegitoj de UEA kaj junularaj delegitoj.
2. Partoprenigi afrikanojn, ĉefe membrojn de la Afrika
Komisiono (AK), en diversaj virtualaj renkontiĝoj, por
adaptiĝi al la nuna monda situacio.
Praktikaj agadoj:
1. Dividi Afrikon en regionojn kaj ĉiu membro de la
Afrika Komisiono estu respondeca pri unu regiono.
2. Ĉiu membro de la Afrika Komisiono klopodos trovi
kontaktojn en ĉiuj landoj de sia regiono kaj ofertos
perkorespondajn kursojn. Tio okazos per reta
varbado, dissendo de informiloj aŭ alia varbmetodo.
3. Daŭra korespondado de la komisionanoj kun unuopaj
aktivuloj kaj kluboj jam ekzistantaj por aktivigi ilin.
4. Raportado regule okazos tra la Afrika Bulteno, la
revuo de UEA kaj la retejo de la Afrika Komisiono,
kaj, kaze de problemoj, la Afrika Komisiono kaj
kunlaborantoj klopodos trovi solvon.
5. La Afrika Komisiono sin devigas redakti agadplanon
ĝis 2022 kaj vaste diskonigi ĝin.

Afriko per 200 eŭroj, sed provizantoj de uzataj
komputiloj estos kontaktitaj.
Observoj: Ĉi tiuj komputiloj iom urĝas, ĉar tiel la AKanoj kapablos partopreni la Virtualan Kongreson kaj
aliajn virtualajn Esperanto-kunvenojn en la sekvaj
monatoj kaj plie spertiĝi.
Indas doni iom pli da mono por ankaŭ helpi pagi
interretan krediton.
Ni supozas ke pliaj kluboj povus finance subteni
almenaŭ parton aŭ tutan komputilon. Se ni kolektos pli
da mono ol necese nun, ni ĉiam povus uzi tion poste
okaze de tio, ke ies komputilo difektiĝos, aŭ por doni al
aktivuloj kiuj ne estas membroj de la Afrika Komisiono,
sed de la konsilantaro de la Komisiono.
Iniciatintoj: Sabiyumva Jeremie: estrarano de UEA pri
Afriko, Elisee Byelongo, Afrika Komisiono de UEA,
Renato Corsetti, Komisiito de UEA pri Landa Agado,
Heidi Goes, aktivulino pri Agado en Afriko.

Pagmanieroj:
https://uea.org/alighoj/donacoj/afriko
Bezono: Unue, ni bezonos ĉirkaŭ 1 000 eŭrojn por 5
kun la indiko "por la konto Afrikokomputiloj de aktivaj membroj de la Afrika Komisiono. Ni komputiloj" aŭ rekta per la apuda
pensas, ke eblas havi bone funkciantan komputilon en
Paypal rapidresponda kodo:

Talen die de school in komen
“Geef meertalige leerlingen de ruimte hun thuistaal te gebruiken in het
onderwijs. Doe er zelfs een beroep op. Dat kan zónder dat de leraren deze
talen hoeven te beheersen.” Dat is de boodschap van het in mei van dit jaar
uitgekomen boek “Talen die de school in komen”. Het is geschreven voor
leraren in het basisonderwijs.
Marc van Oostendorp schrijft op de website Neerlandistiek* over dit boek:
“Sommige dingen gaan wél de goede kant op. Zo komt er langzaam maar zeker
meer aandacht voor de waarde van meertaligheid op de Nederlandse school.
Decennia was dat taboe, iedereen moest Nederlands leren […] Iedereen moest
Nederlands leren en alle andere talen zaten daarbij in de weg.” Het boek
beschrijft vooral de manier waarop een leerkracht in de huidige situatie
verstandig kan omgaan met de ‘talen die de school in komen. […] Tegelijkertijd
hoop ik dat ook beleidsmakers het lezen, om in te zien dat die leerkrachten
daar ook betere middelen voor moeten krijgen. Die andere talen zijn op geen
enkele manier een gevaar, maar, als ze op de juiste manier tegemoet worden
getreden, een verrijking.”
Bron: https://neerlandistiek.nl/2021/07/andere-talen-zijn-welkom-in-hetbasisonderwijs/
*Neerlandistiek, Online tijdschrift voor taal- en letterkunde.
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Kulturo
Pardonu...?

Jen la respondoj de la lingva testeto de paĝo 5.
Respondo de demando 1: c.
Pirozo estas la malagrabla sento kiun kaŭzas
suprenleviĝanta stomaka acido en la ezofago kaj
gorĝo (nederlande: brandend maagzuur). Feliĉe
apotekoj vendas medikamentojn kontraŭ pirozo.
Respondo de demando 2: b.
Krevi estas netransitiva verbo per si mem: Mia
stomako preskaŭ krevis ĉar mi multe tro manĝis dum
la festo. Kontraŭe rompi kaj frakasi estas transitivaj kaj
do kutime aperas kun rekta objekto.

La Centra Oficejo

Ekzemple:
- La piedpilko rompis la fenestron.
- En mia kolero mi frakasis la antikvan vazon.

Ĵus alvenis de Libera Folio, la 15-a de aŭgusto 2021
La komitato de UEA en sabato
(red.: la 14-a de aŭgusto) senproteste ricevis la planon de la
estraro, laŭ kiu la Centra Oficejo
estos malplenigita kaj vendita. La
biblioteko Hector Hodler estos
dividita inter Aŭstria Nacia
Biblioteko kaj deponejo en
Slovakio, kaj gravaj funkcioj de la
asocio estos transdonitaj al la
organizaĵo E@I same en Slovakio.

Tamen en la frazoj de la testo ĉi tiuj verboj estas
uzataj en netransitiva senco, sen rektaj objektoj.
Sekve oni bezonas -iĝ por fari ilin netransitivaj.
Por pli funda klarigo, vidu paĝojn 146 kaj 172 en
Esperanto – Grammatica met oefeningen.
Arjen-Sjoerd de Vries

Oproep voor bijdragen
Elk lid van Esperanto Nederland houdt zich op zijn of haar eigen manier bezig
met Esperanto, variërend van het bestuderen van de grammatica, het
schrijven van gedichten of andere teksten, tot het ontmoeten van andere
Esperantisten, fysiek of op sociale media. We roepen je op om je ervaringen
met ons te delen. Je verhalen zijn meer dan welkom, zowel in het Esperanto
als in het Nederlands. Stuur ook foto’s mee. Grammaticale fouten corrigeren
we. Inkorten en andere aanpassingen doen we alleen in goed overleg.
Wanneer je wilt, kunnen we ook een interview houden. Neem bij langere
teksten eerst even contact met ons op.
Stuur uw bijdrage op naar: redakcio@esperanto-nederland.nl.

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

Muzaiko
Radio Havana Kubo
Varsovia Vento
Radio Vatikana

Diversmaniere vi povas aŭskulti elsendojn,
ekzemple:
- aŭskulti rete: http://esperanto-radio.com
- aŭskulti per apo (nur Android): Muzaiko
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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

We hebben nog steeds goede hoop dat het studieweekend in
november zal doorgaan! De docenten die hun medewerking
hebben toegezegd zijn Federico Gobbo, Yves Nevelsteen, Bert
de Wit, Roel Haveman en Fransuaz Pellegrin. Zij zullen lessen
verzorgen op vijf niveaus. Geef bij aanmelding je niveau op; als
je het niet zeker weet is dat niet erg, want tijdens het weekend
kun je altijd wisselen van lesgroep.

Ni daŭre estas optimismaj ke la studosemajnfino en novembro
okazos laŭplane! La instruistoj kunlaborontaj estas Federico
Gobbo, Yves Nevelsteen, Bert de Wit, Roel Haveman kaj
Fransuaz Pellegrin. Ili prizorgos lecionojn je kvin niveloj. Ĉe la
aliĝo vi indiku vian nivelon; se vi ne estas tute certa pri tio, ne
gravas, ĉar ĉiam eblas ŝanĝi inter studogrupoj dum la
semajnfino.
Arjen-Sjoerd de Vries

26a jarkolekto, n-ro 5
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