
Trezoor 

Ĉiun duan semajnon Trezoor, la urba arĥivo de Kortrijk, prezentas filmeton pri unikaĵo el la kortrijkaj 

kolektoj kaj rakontas anekdoton pri ĝi. Ĉu mensogo aŭ ĉu kolektiva memoro? Ĉi foje temas pri 

esperantaĵo. Ne multe pensu, sed simple voĉdonu kaj eble (en aŭgusto) gajnu premieton. Jen la ligilo 

kaj la traduko de la teksto al Esperanto. Fine estas tradukoj de la partopren-instrukcioj. 

https://www.kortrijk.be/trezoor/leugen_of_collectief_geheugen  

nl: Leugen of collectief geheugen 

eo: Mensogo aŭ kolektiva memoro 

Marielle Deléhouzée heeft de mond vol over de vlag van Esperanto groep La Konkordo. De kunsttaal 

Esperanto was heel populair in de jaren 20 en 30 in het Kortrijkse. Maar toen Radio Kortrijk een 

programma lanceerde met liedjes, poëzie, en humor in het Esperanto, ontstond er een Babylonische 

spraakverwarring. 

Marielle Deléhouzée entusiasme parolas pri la flago de la Esperanto-grupo La Konkordo. La 

planlingvo Esperanto estis tre populara en la jaroj 20 kaj 30 de la pasintaj jarcento. Sed kiam Radio 

Kortrijk lanĉis programon en Esperanto kun kanzonoj, poezio kaj humuro, ekestis babilona 

lingvokonfuzo. 

Mariëlle Deléhouzée, Medewerker Behoud & Beheer 

Mariëlle Deléhouzée, Kunlaboranto Konservo & Mastrumado 

Hallo, ik ben Mariëlle. Ik maak deel uit van het team Behoud en Beheer 

Saluton, mi estas Mariëlle. Mi estas membro de la teamo ‘Konservo kaj Mastrumado’ 

En ontferm mij over de textielcollecties van de Kortrijkse musea, waaronder deze groene vlag 

kaj mi okupiĝas pri la tekstil-kolektoj de la kortrijkaj muzeoj, i.a. tiu verda flago 

Dat is de vlag van de Esperanto-groep uit Kortrijk. 

Estas la flago de la Esperanto-grupo de Kortrijk. 

Esperanto was heel populier in de jaren 1920, 1930. 

Esperanto estis tre populara dum la jaroj 1920-1930. 

En Esperanto was eigenlijk een wereldtaal, laten we maar zeggen 

Fakte Esperanto estis mondlingvo, ni diru 

En zou uit idealisme gecreëerd zijn om alle taalbarrières weg te werken. 

Idealisma kreaĵo por forigi ĉiujn lingvajn barierojn. 

Het was in die jaren zo populair dat er beslist werd om op Radio Kortrijk, 

En tiu epoko ĝi estis tiom populara ke oni decidis je Radio Kortrijk, 

Die toen heel fervent beluisterd werd, 

tiam tre ofte aŭskultata, 

Een uitzending in de ether te sturen in het Esperanto eigenlijk. 

elsendi programon en Esperanto. 
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En bij de eerste keer dat dit gebeurde heerste er zowat verwarring bij de luisteraar, 

Kaj okaze de la unua elsendo estis konfuzo ĉe la aŭskultantaro, 

Want toen ze hun radioknop omdraaiden en de eerste zinnen in het Esperanto hoorden, 

Ĉar kiam ili enŝaltis la radion kaj aŭdis la unuajn frazojn en Esperanto, 

Werd er nogal wat over en weer gelopen van de ene buur naar de andere met de vraag: 

najbaroj reciproke vizitis sin demandante: 

“Zitten we wel nog bij Radio Kortrijk 

“Ĉu ni ankoraŭ estas ĉe Radio Kortrijk 

Of zitten we op een of andere Zuid-Amerikaanse of Spaanse zender? 

aŭ ĉu ni estas ĉe iu sudamerika aŭ hispana elsendo? 

Dus er heerste nogal wat verwarring. 

Do estis sufiĉe da konfuzo. 

En nu komt de vraag: Is dit leugen of collectief geheugen? 

Kaj jen la demando: ĉu tio estas mensogo aŭ kolektiva memoro? 

 

Post la filmeto estas la formularo por partepreni en la konkurso. Jen klarigoj: 

 Nomo = familio nomo 

 Voornaam = antaŭnomo 

 E-mailadres = retadreso 

 In welke gemeente woon je? = En kiu komunumo vi loĝas? 

Alklaku ‘Selecteren’; venos listo de la kortrijkaj parto-komunumoj. 

Alklaku ‘Anders…’ (= alia) kaj menciu vian loĝlokon je la suba ‘Anders’. 

 Is het een Leugen of Collectief Geheugen : ĉu Mensogo aŭ Kolektiva Memoro?  

Alklaku la respondon. 

 Verzenden = Sendu. 

Post sukcesa sendo venos konfirma retletero. 


