
Lân fan taal 
Leeuwarden, Nederland

Esperanto-week

2018

zondag 26 augustus – zondag 2 september 



Lân fan taal. 

Je taal vieren in een vrijstaat. 

Dat is het uitgangspunt van Lân fan taal.







OBE
Een fonkelnieuw 
gebouw vormt de 
toegang tot Lân fan 
taal: Obe. Je wordt 
hier welkom 
geheten als nieuwe 
‘inwoner’ en kunt 
meteen (speels) aan 
het werk met taal. 



Duizenden 
talen 
worden 
genoemd.

Ook 
Esperanto. 





PROGRAMMA - Esperanto-week in Leeuwarden, 

van 26 augustus tot en met 2 september 2018 

Zondag 26 augustus 2018

Begin van de Esperanto-week en het eind van de Antilliaanse week.

14.30 – 15.00 uur Zingend opent Kajto (Ankie van der Meer en Nanne Kalma) de 

Esperanto-week. Swingend gaan we meedoen met het eind van de Antilliaanse 

week. 

maandag 27 augustus 2018 en dinsdag 28 augustus 2018 

12.00 - 18.00 uur: Informatiekraam

16.00 - 17.00 uur: Alles wat je altijd al had willen vragen over Esperanto …………



woensdag 29 augustus 2018 

vanaf 14.00 uur Bert de Wit (Nederland) en Yves Nevelsteen 

(Vlaanderen) geven deze middag verschillende Esperanto-

proeflessen en vertellen waarvoor je Esperanto kunt gaan gebruiken. 

donderdag 30 augustus 2018

vanaf 12.00 uur Bert de Wit en Yves Nevelsteen verzorgen deze 

Esperanto-leerdag. Filmpjes, proeflesjes, muziek, spelletjes. Zó 

gemakkelijk is Esperanto! 



donderdag 30 augustus 2018

20.00 uur Concert door de Friese/Esperanto muziekgroep Kajto-

Kvarope (Nanne Kalma, Ankie van der Meer, Marian Nesse, Marita 

Kruijswijk) met als speciale gasten de leden van de Feest-Folk-Band 

‘Plunder’.

In 1987 is de groep Kajto begonnen met het zingen van liedjes op 

origineel in het Esperanto geschreven teksten. In 1988 werd de eerste 

Kajto-CD uitgegeven. Ze treden op in alle delen van de wereld. Ze 

begeleiden hun zang met diverse instrumenten. Tijdens het concert zal 

ieder liedje - vaak met veel humor - aangekondigd en ingeleid worden.



vrijdag, 31 augustus 2018 

12.00 - 18.00 uur: Informatiekraam

16.00 - 17.00 uur: Alles wat je altijd al had willen vragen over Esperanto …………

19.00 - 21.00 uur - optreden van Radio Esperanto, een band uit Groningen met 

muziek uit de Balkanlanden, Griekenland en het Midden-Oosten. De naam van de 

band Radio Esperanto is bewust gekozen: “We kunnen allemaal dromen over 

verbroedering van vreemden ongeacht hun nationaliteit, cultuur of politieke 

voorkeur. Muziek is de lijm tussen de verschillen die ons uit elkaar drijft omdat 

muziek in alle dagelijkse dingen zit. Muziek en Esperanto zijn beide universele 

talen“. Zij zullen vanavond ook het lied ‘Mi memoras’ van de Russische Esperantist 

Nikolao Hohlov ten gehore brengen.

Katalin Kováts (Esperanto-docente uit Hongarije, van Edukado.net) presenteert 

tussendoor het Esperanto. Kort maar krachtig. 



zaterdag 1 september 2018

9.00 - 12.00 uur - Op & Ut radio- en tv-show fan Omrop Fryslân.

Op deze zaterdag wordt er een speciaal programma georganiseerd door drie 

verschillende Esperanto-groepen in Nederland: Esperanto Nederland, 

Internationale Esperanto-instituut en de Nederlandse Esperanto-Jongeren. 

Iedereen is welkom.

zaterdag 1 september 2018 

Vanaf 10.00 uur: Ontvangst in MeM (Prinsentuin, Leeuwarden)



Tresoar, Charterzaal,  Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden

11.00–12.30 uur Nederlandstalig programma met korte verschillende onderdelen. 

Inleiding over ontstaan Esperanto. Esperanto en Internet door Yves Nevelsteen 

(Vlaanderen). Proefles door Katalin Kováts (Hongarije). 

Kortom: ‘Alles wat je eigenlijk al eens had willen vragen over Esperanto …….

14.00 -14.45 uur:- Marc Konijnenberg vertelt over zijn ervaringen als Esperanto-

vrijwilliger in Białystok, de geboorteplaats van L.Zamenhof (in het  nederlands) 

14.45 - 15.15 uur - Yves Nevelsteen  - Merknamen in het Esperanto (in het 

Nederlands) 



Tresoar, G.J.Zaal Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden

11:00 - 11:45 uur Saïd Baluĉi - Waarom is Esperanto belangrijk voor 

hoogopgeleiden in Azië? (in het Esperanto) 

11.45 - 12.30 uur Ward de Kock - lezing over Friese esperantist Wijtze Nutters 

(1872-1926) sociaaldemocraat en communist binnen het arbeiders-esperantisme. 

(in het Nederlands) 

14.00 - 14.45 uur De Nederlandse Esperanto-Jongeren verzorgen het programma 

(tweetalig) 

15.15 - 15.45 uur MeM -– wandeling door Lân fan Taal (in het Esperanto)

16.00 - 18.00 uur in MeM-– concert door Jonny M (Duitsland)

Jonny M treedt op als rapper-reggae-zanger in het Esperanto. In 2013 gaf hij zijn 

eerste Esperanto-cd ‘Regestile’ uit. Hij verzorgde optredens in Europa, Japan en 

Brazilië.



Tresoar, G.J. Zaal Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden

11:00 - 11:45 uur Saïd Baluĉi - Waarom is Esperanto belangrijk voor 

hoogopgeleiden in Azië? (in het Esperanto) 

11.45 - 12.30 uur Ward de Kock - lezing over Friese esperantist Wijtze 

Nutters (1872-1926) sociaaldemocraat en communist binnen het arbeiders-

esperantisme. (in het Nederlands) 

14.00 - 14.45 uur De Nederlandse Esperanto-Jongeren verzorgen het 

programma (tweetalig) 

15.15 - 15.45 uur MeM -– wandeling door Lân fan Taal (in het Esperanto)

16.00 - 18.00 uur in MeM-– concert door Jonny M (Duitsland)

Jonny M treedt op als rapper-reggae-zanger in het Esperanto. In 2013 gaf 

hij zijn eerste Esperanto-cd ‘Regestile’ uit. Hij verzorgde optredens in 

Europa, Japan en Brazilië.



zondag 2 september 2018

11.00 uur Wandeling door Leeuwarden, in het Esperanto. Vertrek MeM-paviljoen.

12.30 – 13.30 uur De Wereld rond met Esperanto  

Laat je bijpraten – en stel je vragen – over hoe je kunt reizen met Esperanto; over 

hoe die taal kan helpen contacten en slaapplekken te vinden in vrijwel alle landen 

ter wereld. Luister naar de verhalen van Esperantisten. Korine Cheizoo leidt dit 

programma. 

14.00 – 15.00 uur   ‘Canon, kanon, kanono ….. Kun-Kant-Kanonado met Kajto                                      

Een Esperanto meezing-sessie met Nanne & Ankie van Kajto. Geschikt voor 

iedereen die van zingen houdt, ook voor niet-Esperantisten. Daarna zal het ‘Lân fan 

Taal’-stokje zingend overgedragen worden aan het Russisch.

15.15 uur

De Esperanto week eindigt, de Russische week begint. 



In de Prinsentuin in Leeuwarden 
verrijst in 2018 een bijzonder 
(moeder)taalpaviljoen in de vorm van 
twee vrouwenfiguren: MeM. MeM is 
de ‘huiskamer’ van Lân fan taal waarin 
kleine talen uit Europa, streektalen en -
dialecten uit Nederland en 
minderheidstalen uit Leeuwarden van 
april t/m oktober centraal staan. Dus 
het Baskisch, de Keltische talen, het 
Friulisch, het Catalaans en het Võro. 
Maar ook het het Papiaments, het 
Russisch, het Esperanto, het Bildts, het 
Achterhoeks, het Groningers, het 
Zeeuws en natuurlijk het Liwadders! 
Steeds staat, naast het Fries, een 
andere taal centraal bij MeM. In totaal 
zullen zo’n 30 taalgemeenschappen 
meedoen: 10 uit Nederland, 10 uit 
Europa en 10 uit de stad Leeuwarden.





Zaterdag, 25 augustus 
2018

Omrop Fryslân zendt 
rechtstreeks uit. 
Andries, Ankie en 
Nanne beantwoorden 
vragen.
Vervolgens treden 
Ankie en Nanne op. Zij 
zingen het lied ‘Mi 
Memoras’. 













Een lied van 
Kajto, een 
eerste 
Esperanto-
les. 



Andries en Ineke 
vertellen het 
programma van 
deze Esperanto-
week.

Op de 
achtergrond de 
twee nieuwe 
grote affiches! 





In het MeM-
paviljoen is 
veel informatie 
over Esperanto 
te vinden.





Een reuzen-
boekenlegger 
bj de ingang 
van de 
Prinsentuin 





Nanne in 
gesprek met 
een spreker 
van het 
Papiamento. 





Esperantisten 
spelen mee 
met bingo-spel 
waarmee de 
sprekers van 
het 
Papiamento 
hun week 
afsluiten.



Ingvo en 
Ineke vouwen 
de Lân fan 
Taal folders. 



Het was mooi 
weer. 
De 
informatietafel 
werd dus 
buiten 
neergezet.
Andries heeft 
alles mooi 
neergelegd. 





Tweeduizend 
nieuwe 
studenten 
bezoeken op 
maandag de 
Prinsentuin. 





Yves 
Nevelsteen 
(Vlaanderen) 
werkte de 
hele week 
mee. 



Piet Glorieux 
(Vlaanderen) 
verstrekt 
informatie.



Ook in het 
paviljoen was 
een 
permanente 
informatiestand 
ingericht 





Een bericht in de 
Leeuwarder-
courant, van 
woensdag 29 
augustus 2018 







Op 
donderdag 
kwamen 
Esperantisten 
uit Noord-
Nederland 
langs. 



Ankie, 
Luit en 
Zamenhof



Donderdag-
avond: 
optreden van 
Kajto Kvarope.

Met een 
gastoptreden 
van de groep 
Plunder.





Op 
vrijdagavond: 
optreden van 
de Groningse 
band Radio 
Esperanto.

Katalin Kováts 
gaf in de pauze 
een korte 
introductieles 
Esperanto! 







Het lied Mi 
Memoras werd 
gezongen. 
Gedicht van de 
Russische dichter 
Nikolao Hohlov. 

Katalin gebruikte 
de tekst als 
lesmateriaal! 







Harm toont zijn 
nieuwste T-shirt!

De letter ‘N’ is en 
blijft een lastige 
letter in het 
Esperanto! 







zaterdag 1 september 2018

9.00 - 12.00 uur - Op & Ut radio- en tv-show fan Omrop Fryslân.

Op deze zaterdag wordt er een speciaal programma georganiseerd 

door drie verschillende Esperanto-groepen in Nederland: Esperanto 

Nederland, Internationale Esperanto-instituut en de Nederlandse 

Esperanto-Jongeren. Iedereen is welkom.

zaterdag 1 september 2018 

Vanaf 10.00 uur: Ontvangst in MeM (Prinsentuin, Leeuwarden)



Esperantisten 
worden met 
koffie en Friese 
koek ontvangen. 



Friese oranje-koek met 
het embleem van de 
vereniging Esperanto 
Nederland.

‘s Middags werden de 
taartjes uitgereikt aan 
bezoekers van MeM: een 
cadeautje van Esperanto 
Nederland. Heeft u wel 
eens van Esperanto 
gehoord? 





Op zaterdagmorgen 
1 september:

Weer een interview 
op Omrop Fryslân.

Met Yves Nevelsteen, 
Marc Konijnenberg en 
Jonny M.



Tijdens de 
uitzending 
zingt Jonny M 
(uit 
Duitsland). 







Tresoar, G.J. Zaal Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden

11:00 - 11:45 uur Saïd Baluĉi - Waarom is Esperanto belangrijk voor hoogopgeleiden in 

Azië? (in het Esperanto) 

11.45 - 12.30 uur Ward de Kock - lezing over Friese esperantist Wijtze Nutters (1872-

1926) sociaaldemocraat en communist binnen het arbeiders-esperantisme (in het 

Nederlands). 

14.00 - 14.45 uur De Nederlandse Esperanto-Jongeren verzorgen het programma 

(tweetalig) 

Het programma van zaterdagmiddag 1 september 2018, in 
samenwerking met het Internationale Esperanto Instituut en 
Nederlandse Esperanto-jongeren.

http://www.tresoar.nl/
http://www.tresoar.nl/


Saïd
Baluĉi



Rogier 
Huurman –
Nederlandse 
Esperanto-
Jongeren



Ward 
de Kock 



Tresoar, Charterzaal,  Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden

11.00–12.30 uur Nederlandstalig programma met korte verschillende 

onderdelen. Inleiding over ontstaan Esperanto. Esperanto en Internet door 

Yves Nevelsteen (Vlaanderen). Proefles door Katalin Kováts (Hongarije). 

Kortom: ‘Alles wat je eigenlijk al eens had willen vragen over 

Esperanto …….

14.00 -14.45 uur:- Marc Konijnenberg vertelt over zijn ervaringen als 

Esperanto-vrijwilliger in Białystok, de geboorteplaats van L.Zamenhof (in 

het  nederlands) 

14.45 - 15.15 uur - Yves Nevelsteen  - Merknamen in het Esperanto (in het 

Nederlands) 



Mark 
Konijnenberg 
(Nederland). 



Katalin 
Kováts en 
Sylvain 
Lelarge
geven les. 



Yves 
Nevelsteen 
(Vlaanderen) 



zondag 2 september 

2018

Wandeling door 

Leeuwarden, in het 

Esperanto. 

Marcel Keizer leidt 

de wandeling door 

Leeuwarden. 

Dmitri Horowitz

verzorgt de 

Esperanto-vertaling. 





Mark is in het 
Zamenhofpark
en ziet dat de 
bronzen buste 
van Zamenhof 
is verdwenen. 
Gestolen!  





12.30 – 13.30 uur 

De Wereld rond met 

Esperanto  

Laat je bijpraten – en stel je 

vragen – over hoe je kunt 

reizen met Esperanto; over 

hoe die taal kan helpen 

contacten en slaapplekken 

te vinden in vrijwel alle 

landen ter wereld. Luister 

naar de verhalen van 

Esperantisten. Korine 

Cheizoo leidt dit 

programma. 







De Esperanto-
week is bijna 
voorbij. 
We lezen in drie 
talen :  
Nederlands, 
Esperanto en 
Russisch - een 
verhaaltje voor 
uit het boekje

MALGRANDA URSIDO EL 
NIAJ ARBAROJ  

EEN KLEIN BEERTJE UIT 
ONZE WOUDEN       



En dan treedt 
Kajto nog een 
keer op.







In de app 
Amikumu kun je 
zien welke 
Esperantisten er 
in de buurt zijn!

Is Ineke al 
onderweg naar 
huis? 



Tot ziens!

Ĝis! 



EINDE

Foto’s met dank aan Andries Hovinga, Marc Cuffez, Marc Konijnenberg, Katalin Kováts e.a.

Ineke Emmelkamp, sept2018


