
i EdPONiX) AL n1P)RMiETO: 	por.,. H0 flPn s Jakob. (1iNeare. 

v-r n Sí tteren Pieter. 

Ameterdam 17-4-1893-sed vivas preekae.& le _tutan vivon en .I3el ujo. 

STUDO:f is le fino de la lernejpropram ,R, Bela. Tviezlerrrejn(Gimnaz.i.o. ) 

KARJi RO: i ie f'efkagisto de r.-Landa eldonejo. en Antrerperio,ka►j gvidis 
ldtaj jaroj KulturEa.r" 3unulaa.rmovPdo4 . 

Mi 1i c Esrer. aritisto en la komenco de 191I-mia inetruieto estie 
Sro.Erof Frans Sreaegere--kaj mi felíee aŭc?ir le neforgeseblan 
parolRdon de pro.L.ZAMENHOF en Antverpeno 1911. 

AGADO por Esreranto:Dum la ur,uai Milito,mi a.padie en la mezo de la milit-
` ` keptï eto j en J1Rrderr?yk -Nederlsrdo ha(1 porie organizi multa jnh« 
"1. rie. +.s t rvnto e ;f'c r rertl k 	.r, tiu ~r 	ndo 	 ni konstati (, ~+.r 	.1 	~ E 	r 	„i ~ ri 	(114-Z91.8) 

kun teruro,, ke r,reeka15 b5 rh- tiuj militkR.ptistoj estin aana+lfa9bel 
KiPm la milito finiels:C1UJ povrie legi kaj skribi( +li ol 3000 
rermono j )kR j ni edukis pli el 300 Esperantisto j. 
Post la unuP milito mi organizis en Antverpeno multajn Esperantc 
kurojn kaj fondis ,lp runtempá ekzistanta, grupo "NIA 1DE0: 
Post lp dua. Mondrhi l i to mi rekomene1 s rtiRr3 P ador1 por dievastigi 
.Eeperanton en tutistR mezo de 1a intenrecia NNRturamïka Movado 
(pli ol 300.00& membrojtne estae nudiste, movado)Por tiu agado 
ni stRtigie interne"-:ian komieioron TANEF(turistR asocio na.tur-
amika Ee 1erento-Fako) kies prezidanto mi Mittreetat jri* 18 ja,roj. 
Pa.sinte monato mi Rtin is bonegan rezultatol dum liternel 
Kongreso en EOP.I PHAgO 	or i unaiir e, a, nos.k.ie  l l;eperantal'óficiele 
en la n ova j ele ktiti j Stet u t o j 
Ni Rperigae cie du mc atoj 'lnfrtmilon" kiu estas dieendïta. 
senrage al kur+labora.ntoj (hodi au' rli ol 350 tra tuta la Mondo) 
kR j eldoraae ĉi ̂ tri monatoj kone tar3frevuon "LR Migrfonto" 
Ni estae konviketa ke mia laboro kaj pro eagando por disvaetigi 
be-neranton, certe, ne e stre fird tP kaj eri tio ni redakti óLUuAi,L 

.rL ANK E 1).E LA c ïI P AT R A LINGVO  

.i±,STHI LA Y0"1-L1NGVON:I1+,RTO 
atokuro:liter atnro-Astronomio. 

Alttt.t'; .>u. 1-iet 11 7:41 altr.eren. 

urRR .f de Fienneg1Rr'n 28- EDErEM-ANN. DLLGUJO. tel : 49.66. 23 



RIMARKOJ KAJ ALDONOJ AL LA DOKUMENTOJ P
IET VAN SITTEREN. 

1.- Sep j ara li jam ali ĝi s al infangrupo de la So ciali st a Par- 
tio "Arbeiders j eugd" , kaj al inf annoro de diamantlaboristo j . 
Dum multaj jaroj li estis gvidanto de la Federacio de Socia-
listaj Infangrupoj (Federatie van Socialistische Kindergroe-
pen) , poste de la regiona Socialista. Juna Gv rdio (Eoc:ia,lis-
tische Jonge Wacht) ; post la dua mondmilito li fondis la In-
stituton por Junulargvidanto j . 

2.- ,1ilitkaptito j: mi supozas ke li volas diri "rifuĝintoj"; 
ĉe la komenco de la unua mondmilito multaj Belgoj fuĝis al 
Nederlando(memoru prelegon de Rik de Roover pri tiu temo) 
sed mi malfacile povas imagi de kie venus tiuj militkapti-
to . 
La filino memoras pri la ekzisto de pruvoj de korepondado 
esperantlingva per bildkartoj dt la gepatroj dum la unua 
mondmilito. 

3 . - En 1946 li iĝis ano de la ĉef e stra.ro de la Turista Asocio 
"La Naturamikoj" de Flandrio. 
La, Turista Asocio "La Naturamikoj" (TAN) , naskiĝinta en Vie-
no en 1895 disvastiĝi s baldaŭ  en Aŭ  strio kaj trans la land-
limojn. Ju pli evoluigis la. juna movado internacie, despli 
kreskis la intereso por Esperanto ĉe tiuj, kiuj emis vo j4i 
kaj kiuj serĉadis amikajn rilatojn kun Naturamikoj de ia 
landoj. Tial ili lernis la internacian lingvon, instruis gin 
al gegrupanoj, korespondadis, aranĝis kunvenojn kaj migradojn. 
Tio jam okazis antaŭ  la dua mondmilito, kiu bedaŭrinde hal-
tis tiun esperigan evoluon. Sed post ĝia fino komencis deno-
ve agado pve krei Esperanto-Fakon (TANEF) . En komuna laborado 
oni atingis nóv jn ŝukceso j a por int-é±Tnacia kompreno kaj 'Es-
perant! Ki nur menciu la eldonadon de kotizmarkoj de la Cen-
tra Komitato Turista en ZUrich ek de 1946 kun. la .osperant-
lingva surpreso "La Naturamikoj" kaj eldonon en 1951 de la 
oficiala ligilo de la Esperantista j Naturamikoj "La Migranto". 
Grandege parto ïorenis en tiu strebado nia amiko Piet Van Sit= 
teren. Kun samideanoj Beeckmans, Bonte, Foquet, Van Eynde 
kaj kelkaj aliaj, li fondis --Flandran Esperanto-Komitaton, kiu 
en internacia kunsido en Nancio (Nancy) en 1954 elektiĝis 
kiel la nova internacia TANEF-Komitato; prezidanto estis 
Ebt van Sitteren. 
Kvankam lia lingva kapablo ne estis tiel brila, li akiris 
manciindan meriton per sia senlaca varba laboro por Esperan-
to; ĉiam kaj ĉie li propagandis; siatempe en T`~~aturamika me-
dio, la nomo Piet Van Sitteren tuj elvokis la ideon de la in-
ternacia lingvo Esperanto. 
Bedaŭrinde ni malmulte scias pri liaj lastaj tagoj; jam kel-
kajn jarojn antaŭ  sia morto, la 8-an de novembro 1973-a, li 
pasigis vintron grandpar t e en Lloret de Mar (Hispanio) sed 
li tamen estis cindrigita en Bruselo. 

Laŭ  informoj de Ges-ro j Piet Kempenaars kaj. 
Els Senelar-Van Sitteren, aŭ  reprenitaj aŭ  ĉerpita j el arti-
koloj en "La Migranto" j no 1 kaj 61. 

St. D. W. 
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