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Konatige.

Ter kennismaking.

Finfine, post multe da klopodoj kaj
laboro, ankaù en Limburgo penetris la
Esperanto-spirito.

Uiteindelijk is*, na veel pogingen en
werk, ook in Limburg de Esperantogeest
doorgedrongen.

Kio estas Espéranto ?
Wat is Esperanto ?
Moderna, belsona, facile akirebla, neù- Een moderne, welluidende, zich gemakketrala, universala helplingvo. Tiu ling- lijk eigen te maken, neutrale, universele
vo permesas al kiu ajn havi kontaktojn
hulptaal. Die taal stelt eenieder in de
kun personoj el la tuta mondo, fari
mogelijkheid contact te hebben met peramikojn ĉie en la mondo.
sonen uit de hele wereld, vrienden te
maken waar ook ter wereld.
Die grandioze mogelijkheden in aanmerking
Konsidere al tiuj grandiozaj eblecoj,
kelkaj Limburganoj grupiĝis, lernis la
genomen, hebben enkele Limburgers zich
lingvon kaj nun disponigas siajn konojn gegroepeerd, de taal geleerd en stellen
nu hun kennis ter beschikking van al
al eiu kiu sin interesas al la afero.
wie er belangstelling voor heeft.
Jam kelkaj dekoj da interesitoj sin pre- Reeds enkele tientallen geinteresseerzentis kaj, por ebligi al ili praktiki den boden zich aan en, om de mogelijkheid
te scheppen voor hen de taal te beoefela lingvon kaj al aliaj interesitoj
nen en voor andere belangstellenden
sin informi pri la vivo kaj evoluo de
zich te informeren over het leven en de
Esperanto, decidis krei revueton duevolutie van het Esperanto, besloten zij
lingvan - Esperantan/Nederlandan - de
een tweetalig tijdschrift - Esperanto/
kiu vi nun legas la unuan numeron.
Nederlands -- te creëren, waarvan u nu
het eerste nummer leest.
Ni esperas ke nia iniciato estos laù
Wij hopen dat ons initiatief naar ieders
ĉies gusto kaj deziras al vi multe da
smaak zal zijn en wensen u alvast veel
lego-ĝojo, dum eventualaj rimarkoj kaj
leesgenot, terwijl eventuele opmerkingen
sugestoj estos danke atendataj.
en suggesties met dank ingewacht worden.
.

J. B.
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La 15-an de decembro 1858 naokiĝis Ludo- Op 15 december 1859 werd Ludovico, Lazaro
Zamenhof, de maker van de universele hulpviko Lazaro Zamenhof, la kreinto de la
taal Esperanto, geboren in de Poolse stad
universala helplingvo Esperanto, en la
Bialystok. In die stad leefden verschil-Pola urbo Bjalistok. En tiu urbo logis
diversaj popoloj : Poloj, Germanoj, Rusoj lende volken : Polen, Duitsers, Russen
en Joden, die alle hun eigen taal spraken.
kaj Judoj, kiuj ĉiuj parolis sian proDat leidde dikwijls tot misverstanden,
pran lingvon. Tio ofte estis kaùzo de
twisten en zelfs tot gevechten.
oriskomprenoj, disputoj kaj ee bataloj.
Reeds als jonge knaap ondervond hij die
knabo li spertis tiujn
kaj malagrabla sento tiu- moeilijkheden en een onaangenaam gevoel
rilate neniam plu forlasus liajn pensojn.daaromtrent zou zijn gedachten nooit
Jam kiel juna
malfacilaĵojn

meer verlaten.

Dum li vizitis la gimnazion, kie li ler- Terwijl hij het gymnasium bezocht, waar
nis diversajn lingvojn, li ekhavis la
hij diverse talen leerde, kwam de idee
ideon fari artefaritan lingvon, kiu po- bij hem op een kunstmatige taal te maken
die zou kunnen dienen als internationaal
vus servi kiel internacia komunikilo.
Miltajn provojn li faris antaù ol trovi communicatiemiddel. Vele proeven maakte
la sistemon, pere de vortradikoj kaj de hij, alvorens een systeem te vinden waar-door het mogelijk was om, door middel van
pre- kaj sufiksoj kaj pere de kelkaj
woordstammen en van voor- en achtervoegsen-esceptaj gramatikaj reguloj, krei
lingvon tre simplan kaj facile lerneblan.sels evenals door middel van enkele
spraakkunstregels-zonder-uitzonderingen,
een zeer eenvoudige en gemakkelijk te leren taal te creëren.

kelkaj lernantoj el lia klaso, kiuj Met enkele leerlingen uit zijn klas, die
interesiĝis pri la afero, li festis, la zich aan de zaak interesseerden, vierde
5-an de decembro 1878, la ekeston de no- hij op 5 december 1878 het ontstaan van
va internacia lingvo. Tamen, je la fino een nieuwe internationale taal. Echter,
de la gimnazia studado, ili disiĝis kaj op het einde van de studies in het gymnasium, gingen zij uit elkaar en bleef
Zamenhof restis sola kun sia projekto
Zamenhof alleen met zijn ontwerp van
de artefarita helplingvo.
Kun

kunstmatige hulptaal.

tamen daùrigis la laboron, venkis mul- Toch ging hij door met zijn werk, overtajn malfacilajo jn kaj, dank al la helpo won vele moeilijkheden en, dank zij de
hulp van zijn verloofde en haar vader,
de lia fianeino kaj Aia patro, li en
kon hij in 1887 de eerste brochure van
1887 eldonis la unuan brosuron de la
"Internacia lingvo", kiun li subskribis de "Internationale taal" uitgeven, die
hij ondertekende met "Dokter Esperanto"
per "Doktoro Esperanto", donante tiel
nekonscie la nomon "Esperanto" al la de (= de dokter die hoopt), aldus onbewust
li 3us kreita lingvo.
de naam "Esperanto" gevend aan de door
Li

hem gemaakte taal.
Spoedig kreeg hij antwoorden van fervenBaldaù li ricevis respondojn de fervoraj samideanoj diverslandaj kaj pli kaj te geestesverwanten uit verschillende
pli la lingvo venkis la mondon.
landen en stilaan overwon de hulptaal de
wereld.

CIO

En 1905 okazis en Bulon j o , sur Maro
(Francio) la unua Universala Kongreso
en kiu Zamenhof povis alparoli 800-o
da esperantistoj e1 diverpaj landoj.
Ekde tiam, eiujare - krom dum la mondmilitoj kompreneble -- okazus univer.a
Esperanto Kongreso ie en la mondo, dum
multege da renkontiĝoj internaciaj organiziĝas en ĉiuj landoj kaj regionoj.

In 1905 vond het eerste Universeel Congres plaats in Boulogne sur Mer (Frankrijk) waar Zamenhof een 800-tal esperantisten uit verscheidene landen kon toespreken. Van toen af zou ieder jaar behalve tijdens de twee wereldoorlogen
natuurlijk - ergens ter wereld een
universeel Esperanto Congres plaats
vinden, terwijl zeer veel internationale samenkomsten georganiseerd worden
in alle landen en regionen.

Kompreneble, kiam Zamenhof forpasis en
1917, li eble povis supozi, sed certe
ne sciis ke lia lingvo, sar ĝi, per
sia simpleco kaj neùtraleco, ebligus
al ĉiuj popoloj bone sin kompreni kaj,
do, vivi en paco, ne estus tre Aatata
de certaj potenculoj, kiuj volis superregi la mondon kaj tial preferus altrudi sian propran lingvon por akiri kiel
eble plej multe da supero.

Natuurlijk, toen Zamenhof in 1917 overleed, kon hij misschien vermoeden, maar
wist hij zeker niet dat zijn taal, omdat zij door haar eenvoud en neutrali.
teit aan alle volken de mogelijkheid
biedt zich goed te verstaan en, dus, in
vrede te leiren, niet erg op prijs zou
gesteld worden door bepaalde potentaten
die de wereld wilden overheersen en er
dus de voorkeur aan gaven hun eigen
taal op te dringen om aldus zoveel mogelijk macht te verwerven.

Klare do estas ke Esperanto ne povis
' evolui normale, estante eu persekutata,
su malpermesata, ĉu maihelpata, ĉ u
simple mort-silentata.

Het ligt dan ook voor de hand dat het
Esperanto niet normaal evolueren kon, daar het, hetzij vervolgd, hetzij verboden, hetzij verhinderd, hetzij eenvoudig doodgezwegen werd.

La tasko de la esperantistoj do estis
kaj estas diskonigi la universalan lingvon tra la mondo kaj krei la eblecon
gin akiri kaj ĝin uzi al Giuj interesitoj.

De taak van de esperantisten was en is
dus de universele taal over de wereld
bekend te maken en, voor alle belangstellenden de mogelijkheid te echeppén
ze zich eigen te maken en te gebruiken.

Tio cetere estas la e e f-celo de nia
grupo kaj de nia nuna revuo.

Dat is trouwens het hoofddoel van onze
groep en van ons huidig tijschrift.
J.B.

DOKUMENTA SERVO

DOKUMENTATIE-DIENST

De Limburgse Esperanto Groep heeft ook
een DOKUMENTATIE-DIENST waar boeken en
tijdschriften kunnen ontleend worden.
Veel boeken zijn er nog niet, maar wij
hopen er voldoende te krijgen, om onze
leden zo goed mogelijk te kunnen dokumenteren en voor hen de mogelijkheid te
scheppen zich te oefenen en te vervolmaken door middel van lektuur.
Belangstellenden vragen inlichtingen bij
Pierre WOESTENBORGHS, Medaerstraat, 11 B--3650 STOKKEM/DILSEN

La Limburga Esperanto Grupo ankaù havas
DOKUMENTA-n SERVO-n, ee kiu eblas pruntepreni librojn kaj revuojn. Multaj
libroj ankoraù ne estas, sed ni esperas
ricevi sufiĉe da ili, por dokumenti al
niaj gomembroj kiel eble plej bone kaj
por krei eblecon sin ekzerci kaj sin
perfektigi per legado.
Interesitoj petu informojn ĉe

.r

CU MONDA ORGANIZAĴO PRI SANO MALSANAS ?

IS DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE ZIEK

Parolante antaù la Asembleo de MOS
(Monda organizaĵo pri Sano), blindulo,
Sir John Wilson, prezidanto de la Monda
Organizajo kontraù Blindeco, klarigis
ke tute modera investo ebligus savi la
vidpovon de milionoj da homoj. Kuraci
trakomon, ĉefan kaûzon de blindeco en
la mondo, kostas nur 0,50 usonajn dolarojn (± 20 bf.) por unu persono; protekti
la okulojn de infanoj minacataj de ksero f talm.io (efa kaùzo de blindeco ĉe infanoj) ne kostas pli ol 0,12 doI.ro jn
( 5 BF) jare por unu infano; en Hindio,
oni redonis la povon vidi al dekdu mil
kataraktuloj koste de 5 dolaroj (200 BF)
por unu operaciito. Cu ne estas skanda.le
ke oni ne sukcesas kolekti la necesan
monon por kontraùb atali tiujn malsanojn
kaj savi la vidon al milionoj da homoj.

In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de WGO (Wereld-Ge'ndheidsOrganisatie) verklaarde een blinde, Sir
John Wilson, voorzitter van de Wereldbond tegen blindgeid, dat een zeer gemodereerde investering het gezicht zou redden van miljoenen mensen. De behandeling
van het trachoom, hoofdoorzaak van blind.*
heid in de wereld, kost slechts 0,50
US dolar (+ 20 BF) per persoon; het beschermen van de ogen van kinderen
bedreigd met Xerofthalmie (hoofdoorzaak
van blindheid bij de kinderen) kost . : niet
meer dan 0,12 dol.(5 BF) per jaar voor
een kind. In India werd aan twaalfduizend
Cataractlijders het gezichtsvermogen terug gegeven tegen 5 dol. (200 BF) per
geopereerde. Is het niet schandalig dat
men er niet toe komt het nodige geld te
verzamelen om die ziekten te bestrijden
en het gezicht te redden van miljoenen
mensen ?

La delegitoj de la 145 ŝtatoj aùskultis
sen eĉ moviĝeti, sendube malĝo jaj pri
la neeblo trovi la monon necesan por
malpezigi tiujn suferojn. Sed unu semajnonposte tiuj samaj delegitoj alprenis
du rezoluciojn celantajn havigi al la
araba kaj la ĉina la pozicion de laborlingvoj, kiu decido kostos al MOS kvin
milionojn da dolaroj (200.000.000 77'
flare, t.e. sufiĉe por savi la vidpovon
al dek milionoj da homoj trafitaj de
trakomo.

De afgevaardigden van de 145 staten luisterden zonder ook maar een vin te ver-•
roeren, wellicht bedroefd over de onmogelijkheid het nodige geld te vinden om
dat leed te verlichten. Een week later
echter aanvaardden diezelfde afgevaardigden twee resoluties die ten doel hadden aan het Araabs en het Chinees het
statuut van werktaal te verlenen; een
beslissing die aan het INGO een bedrag

Pro manko de mono, MOS rezignis je multaj projektoj, inter kiuj ekzemple tiu
pri bazaj higienaj laboroj en la Dominika Respubliko, kiu kostus 26.000 dol.
(1.04+0.000 BF) , sed ĝi pretas dediĉi
5.000.000 da dolaroj 'are al pura administra aû kunsida laboro ! Kaj, tamen
higieno estas bazo de publika sano

Wegens geldgebrek zag WGO af van veel
projecten, waarvan bij voorbeeld dat
omtrent de fundamentele saneringsmaatregelen in de Dominicaanse Republiek, die
26.000 dol.(1.040.000 BF) zou kosten,
maar zij is bereid 5.000.000. dol . eer
jaar te spenderen aan zuiver administra
en vergaderingswerk ! En toch is hygiëne
de grondslag van openbare gezondheid ...

?

van 2111121112232 dolar (200.000.000 BF)
kost per jaar d.w.z. genoeg om het gezicht te redden van tien miljoen trachoomlijders.
8ajne la internaciaj organiza3oj suferas Schijnbaar lijden de internationale orgapro mensmalsano nomata Babelo, kiu sor- nisaties aan een geestesziekte, Babel gebas grandegan prooenton de iliaj finan- noemd, die een enorm percentage van
haar middelen opslorpt ten koste van de
caj rimedoj malprofite al la agado por
activiteiten waarvoor ze werden opgericht !
kiu ïl i kre iĝis !

...

Hoe dus de miljoenen, die vruchteloos
Kiel do Apari la milionojn senfrukte
alskribitajn al plurlingveco, ne privi- aangewend worden voor meertaligheid,
ligiante iun ajn nacion lingve ? Sorto
besparen zonder welke natie ook op taalgebied te bevoordeligen ? Een oplossing
ekzistas, sed bedaùrindaj, obstinaj
antaùjuĝoj ĝis nun malhelpis ĝian aplik- bestaat, maar spijtige, koppige vooroordelen hebben tot nu toe haar toepassing
on sur interregistara nivelo.
op intergoevernementeel gebied verhinderd.
E S PER ANT O

!

Limburgo

Limburg

kiel evoluis ...
Fakte la esperanto-vento alvenis el
Antve rpeno . Unu el niaj klubanoj tie
konatiĝis kun Esperanto, entuziasmiĝis
pri ĝi kaj, post lernado de la lingvo,
klopodis ĝin disvastigi en sia -niahejmlando.

hoe het groeide ...
Feitelijk kwam de esperalite-wind uit
Antwerpen. Een van onze clubleden maakte
daar kennis met Esperanto, werd er enthousiast over en, na de taal geleerd te
hebben, trachtte hij ze te verbreiden in
zijn -ons- heimatland.

Komence la agado limiĝis je malgranda

In het begin bleef de werking beperkt
tot een kleine cursusgroep, die toch
uitbreiding nam en leidde tot de oprichting van een groep die belangrijk genoeg
was om aan te sluiten bij de Belgische
Esperanto-Federatie en aldus meteen bijde wereldbeweging, de Universele Esperanto Asaociatie.Dat gebeurde in januari'75

kursorondo, kiu tamen disvastiĝis kaj
kondukis al la starigo de grupo sufiĉe
granda por aliĝi al la Belga EsperantoFederacio kaj tiel tuj al la b ttmonda
movado, la Universala Esperanto Asocio.
Tio okazis en januaro 1975.
Nun, post plia jaro, la grupo jam tiel
kreskis, ke ni nombros kelkajn dekojn
da esperantistoj kaj plurajn dekojn
da amikoj kaj simpatiantoj, kiuj helpas
al ni disvastigi la esperanto-ideojn
kaj kunlaboras en niaj aktivecoj.

Nu, na een jaartje meer, is de groep zodanig gegroeid dat wij enkele tientallen
esperantisten tellen, naast verscheidene
tieatallen vrienden en sympathisanten
die ons helpen de esperanto-ideeën te
verspreiden en meewerken aan onze activiteiten.

Kompreneble, por serioze labori, ni devas organizi diversajn aktivecojn, ĉu
publike, Cu en klubkunveno j . Tio okazas
principe eiujn duan kaj kvaran vendredon de la monato. Nia aktiveckalendaro
regule aperas en ESPERANTO PANORAMA, la
revuo de la Belga Esperanto Federacio,
kiun cetere iiu abonanto al ĉi tiu revuo same ricevas.

Natuurlijk, om serieus te werken, moten
wij diverse activiteiten organiseren,
hetzij publiek, hetzij in clubverband.
Dat gebeurt in principe de tweede en
vierde vrijdag van de maand. Onze acti-

Pli da detaloj pri niaj aktivecoj ni
celas doni en nia ĉi tiea revuo, kiu
servos samtempe kiel ligilon inter la
Limburgaj esperantistoj, amikoj kaj
simpatiantoj.

Meer details over onze activiteiten
nemen wij ons voor u te geven in dit
tijdschrift, dat overigens ook zal dienen als band tussen de Limburgse esperantisten, vrienden en sympathisanten.

viteitenkalender verschijnt geregeld in
ESPERANTO PANORAMA, het blad van de Belgische Esperanto Federatie, dat trouwens
iedere abonnee op dit blad eveneens ontvangt.

Kio estis ...

.iVat was ...

Unu el la plej elstaraj aktivevecoj de
la nuna jaro estis sendube nia partopreno en la Eùropa Esperanto Kongreso,
duan la Paska-semajnfino, en andhoven,
kie renkontiĝis esperantistoj el 20-o
da landoj. Eĉ el Island° kaj Japanio,
samkiel el Usono ili venis.

Een van onze meest hoogstaande activitei-_
ten van dit jaar wad ongetwijfeld onze deelname aan het Europees Esperanto Congres,
tijdens Paas-week-end, in Eindhoven, waar'
esperantisten uit een 20-tal landen zich
ont.moetten..Zclfs uit Ijsland, Japan en
USA kwamen ze.

Alia signi fople na aktivec oaes t is nia
partopreno en la Inte'rnacia renkontigo de la Fervjistoj esperantistoj en
Blankenberge je la 1-a de majo.Neforgesebla estis la longa promenado en la
natur-rezervato "Zwin", en Knokke.

Een andere betekenisvolle activiteit was
onze deelname aan de Internationale bijeenkomst van de Spoorwegmannen--esperantisten en Blankenberge. Onvergetlijk is de lange wandeling in het natuur-reservaat "ZWIN",
te Knokke.

Onvergetlijk is ook onze succesvolle regeNeforgesebla ankaù estas nia sukcesling in onze eigen groep, op zaterdag 12
plena aranĝo en nia propra grupo, je
juni; nl. onze picknick.
sabato 12-a de junio; nome nia 'pikniko'.
Partoprenis multaj amikoj el Antverpe- Vele vrienden uit ontwerpen, Luik en Verviers namen er aan deel. Spijtig genoeg
no, Lieĝo kaj Vervierso. Bedaùrinde
kwam er geen rectie op onze uitnodiging vanniaj samideanoj el Eupen kaj L'elkenwege onze geestesverwanten uit Eupen en
raedt ne reagis nian inviton.
Welkenraedt.
Nia renkontio konsistis el agrabla
Onze ontmoeting bestond uit een aangename
promenado, per longa vico, laûlonge
wandeling, in een lange rij, langs de 91 Oude
la "malnova Mozo", tra la kamparo al
la "nova Mozo", kie, ĉe la pramo trans-Maas", doorheen het veld, naar de "Nieuwe
roza, sui la terasd . de' . 4 trinkejo, ĉe Maas", waar, aan het veer over de laas,
nia amiko Jan Derhaeg, okazis la ĉ efa op het terras van het café bij onze vriend
Jan Derhaeg, de hoofdbrok van de dag plaats
pro gramer° : la pikniko.
Videble la buterpanoj malaperis inter vond : onze picknick.
Zienderogen verdwenen de boterhammen tusla makzelojn de la promenintoj
s o n de kaken van de wandelaars.
La pramestro ankaù afable pretis nin
veturi trans la Mozon Nederlanden kaj De veerman was ook zo vriendelijk ons even
over en weer naar Nederland te varen.
reen.
Na voldoende rust, wandelden wij terug naar
Post sufiĉe da ripozo, ni repromenis
Stokkem voor het afscheid.
al Stokkem, por adiaùi.
El la laùdaj adiaù-esprimoj ni kompre- Uit de lovende afscheidswoorden begrepen
wij dat iedereen tevreden was en zelfs dat
nis ke ĉ iu estis kontenta kaj eĉ ke
een dergelijke regeling in de toekomst
venonta tia aranĝo estus bonvena ..
Grave estas ke la ĉefaj celoj de la
welkom zou zijn ..
okazintalo atingiĝis, nome la inter-Belangrijk is dat de hoofdbedoelingen van
konatiĝo kaj interamikigo samkiel la
het gebeuren bereikt werden, nl. de kennispruvo ke Esperanto utilan, e ĉ en pro- making, de "bevriending" evenals het bewijs
pra lando.
dat Esperanto nut heeft, zelfs in eigen land.
Mal ĝo j ige tamen estas ke unu el la par- Droevig eĉhter is dat een van de deelnemers,
toprenintoj, S--ro Jos Van den Eynde el M. Jos Van de Eynde uit Antwerpen, diezelfde
Antverpeno, tiun saman vesperon, subite avond schielijk overleed.
mortis.
\.1 liaj geparencoj kaj ge amilianoj ni Aan zijn verwanten en familieleden onze opsincere kondolencas.
rechte deelneming.

..

estas ...
Dank al la laboro de niaj aktivuloj,
ni verŝajne gajnos la premion Jennen,
t. e . premio al juĝota de B.E.F. al la
plej aktiva grupo de la jaro.

...

is ...

Dank zij het werk van onze actieve leden,
gaan wij waarschijnlijk de premie Jennen
n premie die door B.E.E.
winnen, dat is een
uitgekeerd wordt aan de meest actieve groep
van het jaar.

... estos

f

zal

• •

...

Rilate

niajn normalajn klubkunvenojn, Voor onze normale clubbijeenkomsten verni referencas al nia programa en ESPE- wijzen naar ons programma in ESPERANTO
PANTO PANORAMA.
PANORAMA.
Okazos tamen io tre speciala, nome nia Er gebeurt echter iets zeer speciaals, nl.
vizito al la karbominejo de Eisden, je ons bezoek aan de kolenmijn te Eisden
sabato 7--a de aùgusto ja la 9-a horo. op zaterdag 7 augustus om 9 uur.
Ten la kondiĉoj :
Hier de voorwaarden :
Enskribiĝo ĝis laffe la 15-a de julio
Inschrijven ten laatste op 15 juli op het
ĉ e nia sekretariino aù iu alia estrarano. secretariaat of bij een bestuurslid.

16 - 60 jaar
Leeftijd : mannen :
vrouwen : 16 - 55 jaar
virinoj : 16 -- 55 jaraj
Personoj malpli aĝaj ol 21 jaroj
Personen onder 21 jaar behoeven
een geschreven toelating van de
bezonas skriban permeson de la
gepatroj.
ouders.
Prezo : 130 F. por unu persono
Prijs : 130 F. per persoon.
Necesaj informoj por la enskribiĝo :
Nodige inlichtingen bij de inschrijving
- nomo, ant aùnorno kaj adreso
- naam, voornaam en adres
- naskiĝdato
- geboortedatum
- 5 u--mezuro
schoenmaat.
Kunporti je la vizito : ŝtrumpojn►,
Meebrengen voor het bezoek : kousen,
po5tukon, kapkovrilon (sub-kaskilon), zakdoek, hoefdeksel (mutsje voor onder de
mantukon, kombilon kaj sapon.
helm) handdoek, kam en zeep.
-La minejo pruntas : jakon, pantalonon, De mijn leent : jasje, broek, hemd,
Ĉemizon, ŝuojn, kaskon, zonon.
schoenen, helm, riem.
Kunveno ka' foriro en Stokkem antaù la Samenkomst en vertek in Stokkem aan de kerk
pre ĝejo .je la ,30 horo matene.
om .3o u.
Aĝo : viroj : 16 - 60 jaraj

:

--

Bona konsilo : bone matenmanĝu, ĉar la Een goede raad : neem een stevig ontbijt,
vizito daùros ĝis post la 12-a horo ! want het bezoek duurt tot na 12 uur !
Alia speciala okazontalo estas nia bato Een andere speciale gebeurtenis is ons bal
op 5 september om 19 uur in de Feestzaal
je la 5-a de septembro je la 19-a h.
en la Festsalonego St. Elisabeth en
St. Elisabeth in Stokkem. (zie ook ESPERANTO
Stokkem, al kio ĉiu estas kore invitata. PANORAMA)
(vidu ankaù ESPERANTO PANORAMA)
lis nun ĉiuj niaj gktiveco j okazis
en Stokkern. Tiu tamen ne estas nepre
la celo. Ciuj Limburganoj kiuj havas
bonajn ideojn kaj la necesan kuraĝon
por ion entrepreni, bonvolu sin konigi
por ke ni povu helpi kaj kunlabori.
lnt aùan dankon !

Tot nu toe vonden al onze activiteiten in
Stokkem plaats. Dat is echter niet per se
de bedoeling. Alle Limburgers met goede
ideën én de nodige moed om iets te ondernemen, worden verzocht zich kenbaar te maken
opdat wij kunnen helpen en saAenwerken.
Dank bij voorbaat !

---

...

Korespondi deziras
pri muziko, lingvoj, fotografie kaj
amator-kino :

...

Wenst te correspc)nderen
over muziek, talen, fotografie, amateurfilmen :

Jorge Valencia
Av. Comandante Espinar 408
Lima 18
Perù
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Frans Claessens, la patro de nia sekre- Frans Claessens, de vader van onze secretariino, travivis, dum la dua Mondmil- taresse, onderging, tijdens de tweede '
ito , la terura ĵ o j n de la Nazi-ge_rmana j Wereldoorlog de verschrikkingen van de
koncentrejoj.
Nazi-Duitse concentratiekampen.
Por siaj edzino kaj infanoj (li edzi-- Voor zijn vrouw en kinderen (hij trouwde
ĝis post sia rehe jmenveno) kaj siaj
na zijn terugkeer)*stelde hij zijn toenaliaj parencoj kaj amikoj, li surpape- malige herinneringen op schrift.
rigis siajn tiamajn memorajojn.
*en voor zijn andere verwanten en vrienden,
Tenas pri simpla, sonpretenda, honesta Het is een eenvoudig, pretentieloos, eerrakonto de kio li persone travivis, sen lijk verhaal van wat hij persoonlijk beleefde, zonder te fantaseren over andere dingen.
ia ajn alia fatasia ĵo.
Li donis al ni sian permeson traduki
kaj publikigi sian rakonton sub formo
de felietono.

Hij gaf ons zijn toestemming zijn verhaal
te vertalen en te publiceren onder vorm van
een feulleton.

Jen la unua parteto :

Hier het eerste deeltje :

K PTITO Numero

1 3 '+ . 8 4-9
marto 1943 majo 194+5

VANGNE Nummer

1 3 + . 8' 9
maart 191+3 mei 1945
s

19440 - Neatendite, je la 10-a de majo 1940 - Onverwacht vielen op 10 mei 's morgens
matene, la germana j armeoj invadis nian de Duitse legers ons land binnen. 's Avonds
landon. La antaùan vesperon ni ankoraù voordien hadden wij nog genoeglijk zitten
praten en lachen met enkele van de soldaten
agrable parolis kaj ridis kun kelkaj
soldatoj, kampaditaj ĉ e la landlimo.
die aan de grens gelegerd waren. fond 4.30 u
Nenio permesis supozi tiun bruskan
werd ik gewekt door mijn broeder die, als
kaj subitan surprizatakon. 0irkaù la
reservesergeant de dienst van koerier tus4+-a kaj duono mi estis vekita de mia
sen de verschillende grensposten vervulde.
frato kiu, kiel rezerv-sergento,
"Nu is het menens , he t is oorlog" vertelde
hij ademloos. De verschrikkelijke betekenis
kurieris inter diversaj limpostenoj.
"Nun la afero fariĝis serioza, milito van die woorden drong slechts langzaam tot
estas" rakontis lz senspire. La terura mij door.
signifo nur malrapide klarigis al mi.
Milito ! Ni jam aùdis niajn gepatrojn
kaj aliajn malplijunajn homojn rakonti
pri la milito 1914+-1918, sed klare imagi gin, ni ne povis. Nu, ĝi certe estos tre grava, kaj viktimoj estos multaj, sed nu .. estos denove io alia ol
la ĉ iutaga rutinaĉ o .

OOrlog ! 7 e hadden onze ouders en oudere
mansen horen vertellen over de oorlog 1914+1918, maar echt voorstellen wat het was,
neen dat ging niet. Het zou wel iets heel
ers zijn en er zouden ook wel slachtoffers
vallen, maar ja, het was weer eens iets
anders als de dagelijkse sleur.

Tamen, mi ne estis tute trankvila, des Toch was ik er niet helemaal gerust in, tepli, ĉar mia frato estis rekte impli-- meer daar mijn broeder al onmiddellijk bij
de operaties betrokken was.
kita en la operacioj.

Dume ni aùdis la zumadon de multaj avi--Wi j hoorden intussen het geronk van vele
adilo j . Mia frato jam estis for, post vliegtuigen. Mijn broeder was weer vertreokrapida adiaùo, kaj mia patro kaj mi ken na een vluchtig afscheid en mijn vader
nin vestis kaj eliris por iom rondri- en ik kleedden ons en gingen buiten een
gardi.
kijkje nemen.

Ni Logis en trankvila strato kaj, krom We woonden in een stille straat en buiten
het geronk van vele overtrekkende vliegtuila bruo de superflugantaj aviadiloj,
multe da milita jo ne estis rekonebla. gen was er van oorlogsgeweld niet veel te
bespeuren. In de verte hoorden wij wel harde
Ni aùdis malproksimaĵn, laùta jn kaj
obtuzajn knalon, do, ni supozis ke ie doffe slagen en we verondertsleden dat er
falis bombo j . Ci tio jam iom proksinli-- ergens bommen vielen. Dit bracht ons toch
gis nin al la realeco kaj, kiam ni aù-- al dichter bij de realiteit en toen we dan
in de nabijheid het tak--tak-tak van geweren
dis en la najbareco, tak»tak-tak-ojn
of machinegeweren hoorden wisten ook wij dat
de fusiloj aù maŝinfusiloj, ankaù ni
biet bittere ernst was.
sciis ke estas ege serioze.
Ni, la 18 ĝis 20 jaruloj, kvankam ni Wij, de 18 tot 20-jarigen, konden, afschoon
volis, ne plu povis kunigi kun la arrneowij daar wel lust toe voelden, het leger
niet meer vervoegen omdat de bruggen over
ĉar la Belaj trupoj eksplodigis la
pontojn super la Sud-villemskanalo por de Zuid-willemsvaart al dadelijk in de lucht
malhelpi la almar8on de la Germano j . geblazen werden door het Belgische leger
Ni do povis nur observi la germanajn met het doel de opmars van de Duitsers zohordojn rapidege akapari nian landeton.veel mogelijk te belemmeren. Wij konden dan
Kontraù eiu atendo, la okupantoj kondu-ook maar alleen lijdzaam toezien hoe de
tis korekte la unuajn tagojn kaj semaj--Duitse horden in een ommezien ons landje innojn. Sed iom post iom la situacio ri- plamden.
Buiten alle verwachting in gedroeg de bezetter
gidigis. La grandnombraj dekretoj de
zich die eerste dagen en weken uiterst korla okupantestravone plibonigis gin.
Male I Pli kaj pli la loaantaro amas- rekt. Maar geleidelijk aan verstrakte de
-igis. Ke iroj formigis el tiuj kiuj ne toestand en de talrijke veroredeningen die
akordi. gis kun la pli kaj pli terorig-- door de bezettende overheid uitgevaardigd
anta aktivecoj de la okupantoj, estas werden, vebbeterde de toestand niet. Int egendeel ! Meer en meer geraakte de bevol
ne pli cl komprenebele. Des pli ke
Bel goj, samvilatanaoj, interkonsentant-king verbitterd. Dat er kernen gevormd weraj kun la malamikoj, sin sentis fortaj den die niet akkoord gingen met de stilaan
kaj laùlitere provokis la plimulto da tot terreurdaden uitgroeiende activiteit
enloanto j kiuj estis kontraûgermanaj. van de bezetter, was niet meer dan normaal.
Temeer dat Belgen, dorpsgenoten, met de
vijand meeheulden, zich sterk voelden en de
meerderheid van de bevolking, die anti-Duits
was, letterlijk uitdaagden.
De toestand kon zo niet blijven. Er moest
La situacio ne povis daùri. Io devis
esti farita por montri al la German.. iets gedaan warden om, bijzonder aan die
inklinaj samvilagano ĵ , kiuj en malmul- Duitsgezinde dorpsgenoten, die op korte tijd
te da tempo igis niaj malamikoj, ke
onze vi j nden geworden waren, te tonen dat
estas ankoraù Belgoj kiuj kredas en
er nog Belgen waren die geloofden in democratie en die trouw bleven aan hun Koning
demokratio kaj kiuj restas fidelaj al
siaj Peg.o kaj Patrujo.
en hun Vaderland.
En nia amikaro estis kelkaj malpliju- We hadden in onze vriend mgraep enkel ouderen, mensen met ervaring. Zij zouden die taak
naj , spertaj homoj. Ili sin taskus
op zich nemen en proberen jongeren samen te
kunigi junulojn kiuj kuragas sekrete
brengen die het wilden wagen in het geheim
kontraùbatali la malamikojn.
La gvidrynto, unu el la plej junaj vol- de strijd aan te gaan met onze vijanden.
ontuloj el la milito 1914--18, kaj alia,De leider was reeds in de oorlog 1914-18 als
purrasa Bruselano, trejnisto de junul- een van de jongste Belgische vrijwilligers in
ar-futbalklubo, havis sufiĉe da kontak--dienst gegaan, de andere, een rasechte Brustoj kun la junularo kaj sciis kiuj fi- selaar, trainer van de j eugdvoe tbalploeg
dindaj estas kaj kiuj kuragas aligi
hadden genoeg contact met de jeugd en wisten
rezistadaron.
ook wie te vertrouwen was en wie het zou

.
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aandurven tot een verzetsbeweging toe te
treden.
La filo de ĉi lasta, kiu samtempe es- Door de zoon van deze laatste, die tevens
tis mia plej bona amiko, faris konfi- mijn beste vriend was, werd ik in vertrouwen genomen en was ik aanwezig op de eerste
dencon al mi kaj tiel mi eostis la
geheime vergadering. Alles moest uiterst
unuan sekretan kunvenon. nio fariĝu
voorzichtig gebeuren en op eigen initiatief,
ege singarde kaj proprainiciate, ĉar
want verbinding met de regering in Engeland
kontakti la registaron en Anglujo,
bestond toen vanzelfsprekend nog niet. Toch
tiam kompreneble ankoraù ne eblis.
T7emen la tasko estis entuziasme komen- werd de zaak geestdriftig aangepakt en werd
cita kaj formiĝis ro da personoj kiuj een kern gevormd die in eerste instantie zormeminstance zorgu pri varbado de fid- gen moest voor aanwerving van betrouwbare
inda j junuloj kiuj al ni estis honvola j 3ongeren die ons gunstig gezind waren. Na
Post kelke da semajnoj ni formis aron enkele weken vormden we een groep van een
de dekvino da junaj, decidemaj kaj en-- 15-tal jonge, vastberaden en van geestdrift
tuziasmegaj knaboj.
blakende kerels.

*

-`'° alte ne estis farebla en tiuj unuaj
Veel viel er die eerste maanden niet te doen.
monatoj. Jes, intertempe ni kontakti4is We hadT1_en intussen reeds kontakt met andere
kun aliaj grupoj kiuj jam kontaktis An- groepen die wel re ds in verbinding met
Engeland ;Varen, maar echte, belangrijke opt_~glu jon, sed veraj, gravaj taskoj nur
malofte atingis nin. Jam nur la kons- drachten kwamen niet of maar schaars door.
Maar het besef alleen dat we het aandurfden
cio tamen ke ni kora ris kontraùs t ari
la okupantaron kaj tian perfidularon, de bezetter en zijn verraderskliek te trotseren, aan de andere kant to staan, vervulde
esti de la alia flanko, plenigis nin
per fiero kaj devokonscio : la devo
ons met trots en plichtsbesef :de plicht om
batali por nia patrujo, kiamaniere
te strijden voor ons vaderland, de bezetter
op alle mogelijke manieren nadeel te berck-»
kauzi malprofiton al la okupantaro
kaj pecetigi iom post iom iajn poten- kenen en zijn macht en trots steentje voor
steentje af te breken.
con kaj fieron.
Dum la monatoj pasis, niaj taskoj en ldNaargelang de taanden verliepen, werden onze
opdrachten in de beweging toch iets belang.6
movado tamen iom pli gravaj iĝis , eĉ
pli dangera j , sed pri vera aktiva aga- rijker en ook gevaarlijker, maar van werke-do ankoraù tute ne estis .parolo. Tamen lijk actief optreden was er hoegenaamd nog
niaj rangoj ankoraù komple tiis per no-geen sprake. Wel werden onze rangen nog
vaj membroj, zorge elektitaj kaj test- aangevuld met een aantal nieuwe leden, zorg-ita j . ';nti-germana j sloganoj aperis
vuldig uitgezocht en getest. Anti-Duitse
sur muroj kaj stratoj; io, pri kio la leuzen werden op muren en straten geschreven,
iets waar de bevolking en vooral wijzelf
lo.rtantaro kaj ni mem havis multe da
veel plezier aan beleefden. Sluhlaadjes
plezuro. Sekretaj gazetoj aetiĝis
amase kaj disdoni is senpage inter la werden aangekocht, massa's, en gratis onder
de bev.eiking verspreid.
lonantaro.
Ciuj el tiuj aktivecoj nun, jarojn
Elk van die activiteiten is nu, jaren na de
post la milito, gajnas eble sensigni-- oorlog, misschien nietszeggend, maar in die
faj, sed tiam ili estis por ni stroĉo, tijd was dat voor ons spanning, avontuur,
aventuro, d anero kaj, se ni estus kap-gevaar en ais we gesnapt werden, strenge
titaj, severaj punoj. Efektive, tio
straffen. Inderdaad, dit was "medewerking
estis "kunl{boro kun la malamiko"! ĉu met de vijand" ! en of het ging om versprei-termis pri disdoni sekretajn foliojn,
den van sluikbladen, aanwerven van leden,
varbi membrojn, skribi anti-gemanajn
anti-Duitse slogans schrijven, telefoondra-den doorknippen of een fabriek in de lucht
slo pano j n, tranĉi tele f endrat o j n aù
ekplodigi fbrikojn, ĉ:i.o estis traklaten vliegen, het werd allemaal op gelijke
tita tute same.
voet behandeld en berecht.

(daùrigota)

(wordt vervolgd)
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Ôu vi volas al ni helpi ?

«lilt u ons helpen ?

Transdonu ĉ z_ tiun revueton al amiko t ù
konatulo, aù .. "forgesu" Nin ie ..

Geef dit blad door aan een vriend of
kennis, of .. "vergeet" het ergens

Dankon.

..

Dank u.
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