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met alle laatste nieuwtjes over de NEJ en wat we interessant vinden – voor vrije verspreiding

Saluton!
Afgelopen jaar is de NEJ heropgericht. Na een periode van stilte willen we je vanaf nu op de hoogte
houden met deze nieuwsbrief. Voorheen gebeurde dit altijd samen met de FLEJA in vorm van de
JEN. De redacteur is echter gestopt, waardoor we nu als NEJ deze nieuwbrief uitgeven.
Met deze nieuwsbrief willen we laten zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van Esperanto,
zowel in binnen- als in buitenland.
Als bestuur proberen we de jongeren weer in hun Esperanto-behoeften te voorzien. We
ondersteunen inititieven, en proberen zelf het een en ander te organiseren. Wat er uiteindelijk
allemaal gaat gebeuren hangt van de leden zelf af. We hopen in ieder geval een mooie periode
tegemoet te mogen zien!

Esperanto-presentatie bij
hoogbegaafde kinderen

Roskilde festival

Al meer dan 30 jaar lang vind begin juli het
Op verzoek van de kinderverijkingsclub HIKS Roskilde festival plaats in Denemarken. Met
heeft de NEJ een presentatie gegeven over zo’n 100.000 deelnemers is dit festival een van
Esperanto. Het leek de HIKS leuk om de de grootste in Europa.
kinderen kennis te laten maken met Esperanto.
Sinds een paar jaar zijn de Esperantisten ook
Na een presentatie van ongeveer een uur en veel vertegenwoordigd. Als Dana Esperanto-Junularo
van de enthousiaste vragen beantwoord te helpen Esperantisten uit de hele wereld mee als
hebben waren de kinderen erg enthousiast. vrijwilligers, en krijgen op deze manier gratis
Helemaal toen bleek dat Muzzi, in het Esperanto toegang.
Mazi, ook te bekijken was!
Dit jaar was onze groep 67 man groot. Ongeveer
Het was leuk te zien hoe snel de kinderen de veertig hiervan waren Esperantisten, en de rest
logica van de taal oppakten. Al snel werd overal waren vrienden van Esperantisten. We
controleerden festivalgangers bij de entree, en
een O achtergeplakt!
we ruilden lege glazen om voor geld in de
Naast de jongeren waren ook de aanwezige statiegeld kraam.
ouders en begeleiders zeer enthousiast. Ze willen
kijken of het idee van Esperanto wellicht niet Het was leuk dat we door wat werk te verrichten
breder onder hoogbegaafde kinderen kan worden naar dit supergrote festival konden gaan. Tijdens
verspreid. We zijn inmiddels gezamenlijk aan het het werk hoorden veel mensen over Esperanto,
kijken of er ook interesse bestaat bij andere en de vrienden die mee waren gekomen gingen
met een heel ander beeld over Esperanto weer
projecten.
naar huis.
Kortom een leuke en gezellige ochtend en
Al met al was het een zeer geslaagd festival, en
middag met wellicht nog een positieve staart!
hopelijk kunnen we volgend jaar nog meer
Esperantisten tegemoet zien.
bestuur@esperanto-jongeren.nl «» basisontwerp door Joop Kiefte «» 2009-01

Europaweek TU Eindhoven

(bijna) Esperanto-les op Haarlemse
school

De voorzitter, Douwe, en actief NEJ-lid Fabian,
hebben op 26 mei meer dan 60 studenten uit
tientallen Europese landen een introductie
gegeven over het Esperanto.

Op het Mendelcollege, een grote middelbare
school in Haarlem, mag elke twee weken een
docent een speciale les geven over zijn of haar
favoriete onderwerp. In het voorjaar kreeg voor
het eerst een leerling deze eer, met als
Benaderd door de organisatie zelf hebben zij een onderwerp: Esperanto.
dynamische lezing voorbereid aan de hand van Deze colleges die een bredere algemene kennis
een powerpoint- presentatie en beelden van de tot doel hebben, zijn bestemd voor de 3de klas
DVD “Esperanto Estas”. Naast een schets van gymnasium. Het college over Esperanto
de geschiedenis werd er een spoedcursus veroorzaakte door de hele school een sterke
gegeven en de mogelijke rol van Esperanto in de opwelling van belangstelling naar deze taal, met
Europese Unie besproken, dit mondde uit in een als gevolg dat het er naar uit ging zien dat
krachtige discussie met voor- en tegenstanders Esperanto als vak gegeven zou kunnen gaan
in de zaal.
worden.
Om de twee jaar wordt de Europaweek in
Eindhoven georganiseerd met een groot aandeel
van de Technische Universiteit om contact
tussen verschillende Europese culturen te
bevorderen aan de hand van discussies en
lezingen over actuele Europese kwesties. Het
bijzondere is dat het voor buitenlandse studenten
mogelijk is geheel kosteloos te participeren. Er
waren dan ook 400 studenten uit meer dan
veertig Europese landen. Behalve wij, spraken
onder
anderen
dhr.
Timmermans
(staatssecretaris Buitenlandse Zaken), dhr. Kan
(voorzitter SER) en dhr. Pöttering (voormalig
voorzitter
Europees
parlement)
de
congresgangers toe.

Van opzet was het college simpel, eerst de
voorgeschiedenis, toen een indruk van de taal
zelf, daarna de toepasbaarheid voor jongeren
met als slot een idealistisch scenario waarbij de
klas aan zou zetten tot een leerlingenopstand die
zou leiden tot invoering van Esperanto als
verplichte taal op alle middelbare scholen van
Europa. Dit plan, versterkt met afbeeldingen
maakte veel indruk op de leerlingen, waarna
men gesprekken op kon vangen als: “Wat is dat
Esperanto?”, “Dat is de taal van de toekomst,
man!”.

Ondanks een onverwachte wending van opzet en
voertaal was de presentatie een groot succes.
Even voor aanvang bleek de bijeenkomst in het
Engels in plaats van in het Nederlands gehouden
te moeten worden. Gelukkig konden Douwe en
Fabian hun materiaal vlot vertalen en elk
opkomend taalprobleem pleitte juist voor een
efficiënte taal als Esperanto.

Tot mijn verbazing en vreugde – ik gaf het
college - kreeg ik klachten en vragen van
docenten waarbij de leerlingen tijdens hun les
uit de Esperantosleutel zaten te leren of aan de
taal refereerden bij grammaticale kwesties. Dat
een les van één uur zo veel teweeg kon brengen
wist ik niet, dus vol goeie moed stapte ik naar de
directie om mijn geluk daar te beproeven met
een plan Esperanto als cursus aan
geïnteresseerde leerlingen aan te bieden. Bert de
Wit (kundig Esperantoleraar), die ik voordien
gepolst had, was bereid om deze te geven.

Als opzet bleken de studenten meer interactie te
verwachten waardoor er ruimte was voor een
geïmproviseerde beginnerscursus en een
slotdiscussie over het potentieel van Esperanto
binnen Europa. Naar schatting was de helft van
de aanwezigen positief over een grotere rol voor
Esperanto, de andere helft is nu in ieder geval
geïnformeerd.

De conrector vertelde mij vrolijk dat zij zelf ook
eens een paar lesjes Esperanto had gegeven in
het teken van algemeen taalonderwijs bij het vak
Latijn. Verder meldde ze dat er het komend
studiejaar op school de gebruikelijke cursus
Spaans niet door kon gaan, wat ruimte zou
geven aan een alternatief, dus zou ze het plan
voorleggen aan de hele directie.
z.o.z. →

Hierna was mijn potje geluk echter op. De
directie ging namelijk toch nog een Spaanse
lessenreeks regelen voor het komende jaar en
wilde niet dat de twee cursussen onderling
gingen concurreren, dus zagen ze de cursus
Esperanto toch niet zitten. Hierna ben ik met
allerlei voorstellen gekomen en heb ik
geprobeerd ze te overtuigen met de vele
voordelen en het weinige dat de school zelf zou
hoeven leveren, maar het mocht niet baten.

Esperatumado in Noorwegen
Afgelopen vakantie ben ik samen met een goede
Esperanto vriend uit Noorwegen zijn land wezen
verkennen.

Na aankomst in Oslo en daar een aantal dagen
hebben doorgebracht zijn we met de trein
richting Stavanger gereisd. De treinreizen door
de prachtige beboste bergen met tal van heldere
meren deden de verhalen over Noorwegen eer
Nu is de zomervakantie erover heen gegaan, aan.
maar het idee blijft levend. Zelf heb ik op het Voor een Nederlander is het even wennen zo
moment niet genoeg tijd om wat op te zetten, veel ongerepte woeste natuur. Na twee dagen de
dus wacht ik m’n beurt af. In ieder geval heb ik stad in Stavanger te hebben verkend zijn we al
geleerd in hoeverre idealisme mensen en vooral liftend naar Bergen gegaan. In slechts twee
jongeren raakt, dus dat het daar niet aan ligt wat leuke liften kwamen we in Bergen aan bij de
betreft de toekomst van Esperanto. Van de klas familie die we benadert hadden via het Pasporta
is één meisje doorgegaan met het leren en is nu Servo netwerk.
lid van NEJ. Zo gaan we verder.
We mochten gratis bij ze slapen en hebben drie
dagen lang heerlijk voor ons gekookt. Het
hoogtepunt was een originele Noorse
rendierschotel. Het was ontzettend gezellig en
we hebben veel Esperanto met het gezin
gesproken dat speciaal voor ons ook wat
Esperantovrienden uit de buurt had uitgenodigd
voor een gezellige avond.

Fabian voor de klas

Studieweekend Vlaardingen

Na Bergen zijn we via een grote cruiseboot de
fjorden afgegaan richting het Noorden. Tingvoll
was onze bestemming, het ouderlijk adres van
de Noorse jongen en grappig genoeg hadden ze
uitgerekend daar een groot centrum voor
organische landbouw.

Na een leuke rondleiding door hun grote
organische tuinen vertrokken we vanuit Tingvoll
met 4 verschillende soorten muntplantjes weer
richting Oslo om de reis rond te maken! Na nog
twee dagen in Oslo te hebben doorgebracht zat
Ditmaal zal het plaatsvinden van 6 t/m 8 de vakantie er al weer op en was het terug naar
november in Vlaardingen. Leden van de NEJ Nederland voor mij.
krijgen korting.
Zowel Noorwegen als mijn eerste ervaring met
Mocht je dus nog even je Esperanto willen Pasporta Servo zijn mij buitengewoon goed
verbeteren om met oud en nieuw een geweldige bevallen en voor herhaling vatbaar!
“JES” te hebben is dit dus een mooie
gelegenheid om te kijken hoe het ook alweer zat
met die akuzativo.
-- Douwe Beerda
Voor meer info en aanmeldingen kan je kijken
op www.esperanto-nederland.nl
Tweemaal per jaar organiseert Esperanto
Nederland een studieweekend. Er zijn cursussen
op verschillende niveau’s waardoor er voor ieder
wat te leren valt.

Faulhaberconferentiedag

PSKK

Op 10 oktober organiseert Esperanto Nederland
in Amsterdam de Faulhaberconferentiedag. Het
programma duurt de hele dag, van 10.00 tot
22.00 uur.

Van 30 oktober t/m 2 november is het weer tijd
voor PSKK, de jaarlijkse Esperanto-bijeenkomst
van de Vlaamse Esperanto-Jongeren.

150 jaar geleden werd Zamenhof geboren.
Het programma bestaat uit diverse onderdelen:
- Zamenhof, de ontwerper van Esperanto
- Zamenhof, de auteur
- Zamenhof, het praktische gebruik van
Esperanto
‘s Avonds zal de NEJ ook een praatje houden.
Meer info op: www.esperanto-nederland.nl

Gezocht: commissaris
evenementen
Esperanto dood? Doe er wat aan! We zijn op
zoek naar een bevlogen Esperantist die zich
bezig wil houden met het organiseren van
evenementen. Denk hierbij oa. aan de jaarlijkse
printempa/primitiva renkontiĝo en de Esperantocafé’s. Mocht je nog andere leuke ideeën hebben
is dat natuurlijk meer dan welkom.
Wij zullen je hier als bestuur mee helpen, en
hopen zo samen weer een leuke en actieve tijd
tegemoed te kunnen zien.
Lijkt het je wat? Stuur een emailtje naar
bestuur@esperanto-jongeren.nl om te laten
weten waarom jij dit zou moeten worden, en wat
voor leuke plannen je hebt!

Doe verslag!
Over een tijdje willen we alweer een volgende
nieuwsbrief opstellen. Hiervoor zouden we jullie
inbreng erg op prijs stellen. Heb je dus nog een
mooi verhaal, iets nieuwswaardigs, of iets
anders interessants: schrijf mee!
Ook feedback is meer dan welkom: moet er iets
verbeterd worden, moeten we meer in een
andere taal schrijven? Of heb je de nieuwsbrief
helemaal tot het einde uitgelezen? Wij horen het
graag 

Het weekend vindt dit jaar opnieuw plaats in
Zutendaal, in Belgisch Limburg.
PSKK is de najaarsbijeenkomst van FLEJA. Op
de Post Somera KlaĉKunsido of vrij vertaald
"Nazomerse Kletsbijeenkomst" wordt er onder
andere nagekaart over de zomerbijeenkomsten
en uitgekeken naar de winterbijeenkomsten.
Er worden foto's uitgewisseld, verhalen verteld,
voordrachten gegeven, gespeeld, gedanst...
Traditionele onderwerpen tijdens het jaarlijkse
weekend zijn de danscursus en het begeleide
bezoek aan een stad in de buurt van de PSKK
verblijfplaats.
Voor alle info en inschrijvingen kan je terecht
op de website
www.fleja.be/pskk

Agenda
25 – 27 september KEKSO, Dessau (D)
Bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar;
gratis voor buitenlanders!
1 – 4 oktober KoKoLoRES, Herne (D)
Bijeenkomst voor (niet alleen) spelletjesfanaten.
Er is hier ook een cursus voor beginners.
10 oktober Faulhaberconferentiedag, A’dam
Dag ter gelegenheid van Zamenhofs 150e
verjaardag.
30 oktober – 2 november PSKK Zutendaal (B)
Na-zomeren bij de Belgische Esperantojongeren.
6 – 8 november Studieweekend, Vlaardingen
Leer of verbeter je Esperanto tijdens het
studieweekend van Esperanto Nederland.
28 november Open dag UEA, Rotterdam
Open dag bij de Wereld Esperanto-Vereniging.
26 december JES, Zakopane (PL)
De twee grootste jongerenbijeenkomsten tijdens
de jaarwisseling AS en IS zijn nu samengevoegd
als JES. Dit maal nog groter en leuker!

