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Een uitspraak van President Truman
en een commentaar van ons.

Op 14 Oktober 11. verscheen in de "New-York Times Magazine"
een interview met de voorzitter der Ver. Staten van Amerika.

Op de vraag hoe de naties konden er toe gebracht worden nauwer
samen te sluiten -naar een gevleugeld woord van president Rooseveldt,
roemvoller gedachtenis :"naar de vereeniging der naties!"- antwoordde
hij :"Zij moeten mekaar beter leeren kennen. Ieder land heeft zijn ei-
gen problemen, en iets wat belangrijk schijnt voor hot eene land kan
zonder belang zijn voor een ander. Afkeer en achterdocht komen meest-
al voort uit het feit dat men den andere niet verstaat. Leeren ande-
re naties te kennen en hun betrachting om ons te leeren kennen is
noodzakelijk voor internationale vriendschap en samenwerking.

Een van de hoofdbeletsels die in den weg staan is het verschil
in taal. En hoe meer twee talen verschillen, destegrooter is het be-
letsel. De variatie in de beteekenis der woorden leidt-tot verwar-
ring. Het is moeilijk samenspraken te houden door middel van verta-
lers want al weze de vertaling nog letterlijk, de bedoelde meeningen
kunnen niettemin ook zonder opzet verwrongen worden." Totdaar presi-
dent Truman.

gelooven bijna niet dat sinds Dr.Zamenhof het probleem zoo
klaar geformuleerd werd als hier. Men zou daar misschien mogen uit
besluiten dat Truman een even duidelijk inzicht heeft in de moeilijk-
heid als onze majstro; en dat hij gevolgentlijk inziet dat dit een
der allergrootste noodgin is van het menschdom.
Prachtig. Hadden alle staatslieden maar ditzelfde inzicht. Misschien
komt het wel. Want het aantal gelijkaardige uitspraken van de
staatslieden in da laatste tijd, is verbazingwekkend gestegen.
En nu de oplossing.

Verscheidene bijeenkomsten van gezaghebbende personen, o.a.van
meerdere ministers van onderwijs, sneden reeds het probleem aan doch
gingen uiteen zonder maar één stap in de goede richting ge et te heb-
ben. Geen begin van oplossing werd gevonden omdat zij een dtionale
taal voorstonden als .internationale hulptaal. Welnu in de houdige
omstandigheden is zooiets volstrekt uitgesloten. Want een nationale
taal zou moeten opgedron. en worden en er is momenteel geen natie die
een zoo overweldigende invloed en macht heeft dat zij al de andere
naties daartoe zou kunnen bewegen. Op een zeker oo2enblik o, de ge-
schiedenis van de oudheid was Assyte - zoo machtig dat ook Egypte en
de andere rijkdn het Assyrisch als internationale hulptaal moesten
aanvaarden. Sen dergeli ke almachtige natie kennen wij nu niet. Moest
dat wel het geval zijn dan zauden wij nog niet de ideale oplossing
van het probleem hebben. Want die nationale taal zou voor veel ver-
afgelegen volkeren steeds zeer moeilijk blijven en ook zou er steeds
actie tegen zijn. Doch nu is het geheel uitgesloten„ dat bvb.Rusland
of Frankrijk het Engelsch als Benige internationale taal aanzien.
Welke herrie is er niet geweest toen er spraak was, even vóór de con-
ferentie van San Francisco, dat het Fransch niet zou aangenomen wor-
den. Zij kunnen niet anders dan meerdere nationale talen aannemen...
En het probleem blijft bestaan, gansch en geheel. Daarom zal de we-
reldhulptaal het Esperanto zijn of zal niet zijn.Er is geen keus.

Ondertusschen is er van uit de angelsaksische landen sterk pro-
paganda gevoerd geweest voor het Engelsch of voor een zoogenaamde
vereenvoudiging ervan, het Basic-Engelsch.



-2-
Welnu hetzelfde Nov.-Dec.Nr van "American esperantist" waaruit wij de
mededeeling omtrent president Truman halen, laat ohs weten dat de
proeven mat Basic-English in de 	 Handelsschool te Barn
(school onder leiding van Dr Leo Schermenn) zoo ontgoochelend uitga-
loopen zijn dat dia taal eenvoudig uit het programma geschrapt werd.
Het werd vervangen door Esperanto!

Esperantisten! Wij zijn in bezit .van de oplossing. Vertel aan zoovo-
len als gij maar kunt wat de ervaring aan president Truman geleerd
heeft, vertel hen de mislukkingen van elke taalimperialistische po-
ging en toon aan han de geweldige_ verspreiding van 3spŭr anto .

Drs. F. Roosa.
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Pa29 Je 1? `e,sperant2 Voyajo .

"Irlando Vokas" estas dumonata bulteno por konatigi en la ek-
ster1ando Irlandon. La celo estas carte laŭdinda sed post unu jaro da
legado en la nomita revuo, oni ne scias multe pri tiu lando. La mult-
aj informoj ne . ĉiuj interesas nin. Tro da spaco oni dediĉas al faktoj
kiel ekz.la alveno de n)va belga ambasadoro grafo Jacques da Laloing.
nu la r,;dakcio ne kapablas verki artikolojn pri la historio, la gao-
grafio, la literaturo de Irlando k.t.p. ?

La Nov.-Dec.` numero de "American .Esperantist" , la plej bona
'E° gazeto nuntempa, alportas denove interesajn artikolojn de eminent-
aj kleruloj kiel Dr.W.Solzbacher, José I;:artel k.a. Gi estas revuo
kiun oni povas doni en la manoj de intelektuloj . Ili nu J evigos ŝul-
trojn kial ili certe farus por multaj aliaj gazetoj.

Finfine aperis "post longa ^dormado^' la unua numero de "Belga
Esperantisto". Ni na tute akordigas kun la cefartikolo. 'Dum la tuta
milito nia movado fakta stagnis" konstatas tiuj kiuj la unuaj ĉesis
la laboron kaj kiuj la lastaj rekomencis ĝin. Ili certa havis ĝis nun
sufiĉe da tempo por unformisi ke en- kaj eksterlande kelkaj esper- -
antisto-j. •laboris--'ankaŭ dum- -- a - m•alamika okupado. - Per neniu vorto  --ili
nencias tion. Ni esperas ke povos okazi fruktodona kunlaborado inter
balga- kaj la Flandra ligoj. Ke do ili multe pli lernis ol tiu terura
milito al niaj revenintaj politikistoj. Ni memoras ankoraŭ ke antaŭ
la milito la belga ligo, sen ia ajn kompreno je la tiama situacio kaj
je la 7.nimstzto de mil kal mil da Flendroj, kontraŭagadia la Flandran
ligon, malhelpis ĝian aligon al la universala ligo, taksis ĝin kial
politikan fakan asocion k.t.p.

Tiutampe ni jam atenti ;is pri la fakto ke ankaiz la agadon de
belga ligo gni povis taksi kiel politikan. kaj ni memorigis en la
Aprila 1945' numero de 'Paco kaj Justeco" kiamaniere plej efike eviti
la rokon "politiko". Ni tute na havis la iluzion ke ili. kredas nin.
Sed kion ili diros nun pri sia nepolitikz sinteno ? Ilia honora prezi-
danto estas ja la reĝo Leopold III.. Ili tarnen na kredu ke ni volas
daŭrigi la .ntaŭmilit.ajn disputadojn. Feliŭe, tio estas for. Ni volas
doni la manon. Kaj ni bonvenigas "Belga Esperantisto". Sur iliaj ŝul-
troj kuŝos la pez - ŝarĝo konvinki l a valonan eston de la lando por
nia E ° movado. Ni sincere konfesas ke ni ne satus havi tiun taskon.
Valonujo neniam montris ian ajn intereson por.E°. Kaj ni opinias ke
estos la "Valona movado" kiu okupos la plej agemajn elementojn, ĝuste
kial ĉe ni la plej idealistaj personoj laboragis en la "Flandra mov-
ado". Kun tiu diferenco ke tra multaj al la "Flandra movado" estis
Elirope aŭ eĉ universale direktitaj , laŭ la parolo de A.Vermeulen
"Estu Eàropa.no por esti Flandro"; dum ke tiuj al la Valona movado
estas preskaŭ ekskluzive France direktitaj .

Intertempe Belga Ligo efektivigos tre bonan ideon. Gi .sendos
peton pri aprobo de Esperanto al ĉiuj kandidatoj-daputitoj je la
venonta reelektado de la parlam.nto. Poste ĝi verŝajne publikigos
liston de respondoj.
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Por du gravaj ok^.zajoj niaj genembroj streĉis siajn fortojn ka..j
multe 17boris dun la- lastaj sen-.jnoj . Unue estis 17 hipnotisna v e s-
pero. L7 grandegn salono, kiu nur estis je nia dispono dun iu Snb-rto,
postulis randan elspezon. V-st. ' gripepiderrio hejnetenis tra ^nult-
-^jn. Tiel ke dum 17 vespero ^..nt^ru 17 prezentado, ni estis sufiĉe pŭ-
sinist<nj. T anen granda sukceso benis nian penadon. Granda ĉeastnnt-
nro: Mult., d? anuzo. Ni vendis multajn numerojn da "Flan.dr.n Esper-
antito" kaj du:; ln paŭzo 17 prezidanto havis la okazon paroli kelk-
njn konvinkajn vortojn pri la neceseco kaj la bel.;co de nin uovado.
Du dialogiistoj plie, laŭ originala rranier° faris propag^ndon por
venont' kuso. Pro vendado de tre multaj kartoj neritns specialan
rieacion 17 f-inoj Paria-Thérès Roosa, Rose-Anne Roose kaj Gerrn ine
I+ 	 L t .

L' du á o$'znjo estis 17 ĉiujnrn apogeo de nia grupa vivado: 1a
Kristn^skofesto. Ankaŭ tio estis bela sukceso. Dun Ï ultaj vesperoj 1a
retorikĉrnbro kunvenis por ripeti tentrnjojn kaj ĉian havis rrulte da
al.uzo. Verŝajne pli ol la righrdantoj . Fakte devas esti tiel. Kial ln
nenionfarantoj povus havi pli da -uzo ol la ĉionfarantoj ? Du skizoj
kaj unu teatraĵeto estis montrataj. La talentoplen^.j aktoroj estis
-Etienne De B^ets, L:.ie1 Stalpasrt, Germaine Yn11et, r"arie-Thérèse Roo-
sa , Henriatte De Kersgieter, Gilbert Bruyneel, André Vonderdonckt,
Rosa Jurion, { rn^nd Roose. Ni opinias ke multaj 	 meritas lokon
en la K.N.S. aŭ en Hollyv ood. •Proksin^n fojon, ni invitos E.G.. Tre
ege sukcesi:nta numero estis la kantado de 17 f-inoj I : Tria-Thérèse
Roose, G‘›rTunine kaj Julienne FTallet. Ankaŭ la du da_icnu ^.eroj de Rosa
Jurion estis tre ŝtataj. Kion da tnlentoj en nin grupo! Kaj ni ne
forgesu 1 ĉarmajn fiord``.ncojn de i! arie-Louise Bruyneel, Hubert Va+n
Roosebeke kaj i rie-Thérèse Roose. Dion ilustris per tree a pb 1 _. i no -
muziko P..arie-Louise Roose. André Clneys dek1anis poe:.zojn de Pnul Van
Ostven. Plie, oni bonege kaj stulte n-nĝis, ĉu ne SoSoSo direktoro ?

Tiuj du sukcesoj vekis ĝenaraln_n entuziasraon ĉe l a genenbroj
kiuj nun planas kaj planas...-liajn aventurojn! Boneg;!  - Tio fir;.rig^s
ln ligilojn. Tio plifaniliigas nian belegan E' grupon.

Ek al la laboro!
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La. Espornnto grupo ''Paco k-j Justeco" sekcio Brugge de "Flindra
• Ligo sper -ntist&' dusa la ĝenerala j ^rkunveno da 10-I-46, post funda

pristudo de l a orgnniza problemo kaj de la situncio de Esperanto an 1a
nuna .,ondo -konsider-'nte ke nunr.onente kvar internacinj organizoj

• 1-boras ■n ln ::ondo de 1 enŭtrnl^.j 7,spernntistoj nora I.2.L., U.L.A.
%•L..O.k- j "Intern^cia Ligo" -konsidernnte ke estas egale necese in-
ternacie grupigi unue: ĉiujn neŭtralajn espernntistojn kaj esper anto-
orgnnizojn,. 	 -

due: ĉiujn esperantistojn kaj Esperanto-organizojn
neŭtr^l,jn kaj neneŭtralajn,

trie : ĉiujn p'cifistojn, pacem jn horojn, internn-
ciem jn horojn esper tntistojn knj ne esperantistojn; -konsider .nte ke
por havi influon 1n Esperanto nov^.do devas aperi antaŭ la ekster
Esper^.ntor:ondo kial fort,n, unuecz, vasta, internacin potenco; -kon-
siderante ke pli knj pli dn nŭtoritatuloj , kleruloj , pedago goj , gvid-
uitoj sur ĉiuj terenoj de ln hona agrtdo ekvidns la necesecon de inter-
nacia kontaktekprano knj la malfacilajojn de ln diverslingveco; -kon-
sidernnte ke bona, celtrnfn ngndo knj bon a solvo de 17 orgnnizr pro-
blemo ne povas esti atingntnj per 1 a laboroj kaj protektoj de la unu-
o uloj en 1- 	 ^..laso, decidas .
1) fari urĝan alvokon al la no-.itnj kvar internncinj organizoj por ke
ilin estr' ,ro kunvenu kaj ellnboru komunan ngadplanon. Tio1 ke poste ili
povu konvinki la neneátr^,1ajn organizojn pri in kouna organizo knj
nga-.do.Tiol ke poste ili povu plej efike labori kun nee spernnti stoj en
in univorsala porpaca knj interfrntiĝa ligo; 	 .../...
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2) publikigi tiun decidon en sin revuo "P^co knj Justaco" knj sendi
kopion n1 -.liaj Esperrnto-gazetoj.

Ln Estr'ro.

L. Esparnto grupo "Pico Aknj Justeco" sekcio Brugge da "F1in-
drE' Ligo Esper-'ntisti" dur 1^ genarnli jirkunveno de 10-1-46, post
pristudo de li proble^o I•^•L•-U.L.A. , -konsider2nte ka I.E. L .
estis 1^ plgij fortn naiztr?lz internncin orgnnizo kiu hnvns 11 fidon
kij 1n subtenon de plej nultij lnndij ligoj; -konsidernnte ke, post
kvin jiroj dn kviatiĝo, dev-s ekzisti 1^ ablaco por reenordigi l
konfliktojn kiuj ekzistis inter U.L.A. knj I.L.L.; -konsidernnte ke
nncin neŭtril- 	 org-;nizo na -:liĝinti -tl internici.i neŭtriln orgt-
nizo est-'s sensenc jo k- j r.?^lutilnjo,decid-.s:
1) konsili n1 " `lnndrn Ligo Es^ernntisti" nliĝi nl I.2•L. kondiĉe ka
gi estu ' kceptitn kial lindi nu nnci t orgnnizo egalrn.jti ^1 li rlinj;
2) konsili .-t1 "Flindr .rt Ligo Espertntistn" ipogi ln. ^ . 1vokon kiun ni
fnr-ts n1 I.E.L. ,U. ,̂ .A. ,L. ^.O. knj élntern';cin Ligo".

L^ Estriro.
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.Aaskorŭ kelknj poemoj de John Uoorneveld a1 Dordrecht.
Extise .

Wij vaareg illeen,
hijen ik.
En nl dia duizend nnd'ren ?
Neen., neen, duizendnap neen:
wij wn.ren n11een,
hij en ik 	

zw nrt stond di irbij de vleugel.

En zijn h ^nde .n
w^.ren ivoor
op d'elpenbeenen toetsen;
en gis zij forsch d'n.ccoorden sloegen
of streelend het klnviir beroerden,
doorvoer een siddering
zijn gissche zijn.
Het wiren zoete honingdroppen
of perslende droppen duw
die diep in -lij ::_ijn ziel ontroerden.

AA zweefden heen,
op duizend klanken
geheven in die zoete sfeer
via zalm; zijn
en niets meer weten
d in dit
wij zijn n.11een 	

Decembro 1943.

Ter herinnering i^n den Chopin-avond
van Theo v^n der P's.
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3stonteco.

En r.°ilitaj niaj tagoj ,
ki^.r_ trafas nin ln pl-goj,
flugas :,i -. kor' trans li,_ojn
de 1' nuntenpo n1 "i^r".
Dun buĉndo sur ln tero,
kv^znŭ pasto de 1' infero,
revas ni pri astonteco
kian regos nin la pnc' .
Ho, !lizera nin tempo,
ier rwn ln printenpo
venkos barojn de 1' rnlano,
p^.co estos sur la ter'.

Kor.prennnte reciporke,
sindonene , nnlprovoke ,
ln ho- -.nro cpn konsento
vivos pace, sen kverel'.
Esper -nto j de 1' tutraondo
ne subiru en la ondo
de blindeco kaj mninrio:
fort.; staru sub ln stel".
Restu ni Esper anti sto j ,
houoj frataj , pacifistoj ŝ
inr, falos ln bariloj,
paco estos en la _. ond' .

Vintro 1939.
Revndo.

Adnirindnj , bl^nknj nuboj
vetur^.dns super nond' ;
kontr^.st^nt.nj ternj ruboj
kuŝas sub ĉiela fond'.
De zirdgns Li forf lugi
el 1 n Londo de 1' hor',
revndnnte enlnni i
nin en tin nub n c nr' .

Veturndi tra ĉieloj,
tion ŝatus nia kor';
revteksante en fabeloj,
kroĉi nin nl Di ndor' .
Tanen, tenas nin ln tero,
mi ne flugos nl ĉiel';
ni batalu por ln varo,
sur ln tero, sub ĉiel'.

Aŭtuno 1939.
WWW WWV/ WV;W6;WWWWWVJWWWCdLJWWWWïi WWWWWWWW VN; WVWWWWWWWWWWWWWv iWWWWWWb"uWWWWWWWWWW
! 	 ? 	 ! 	 ? 	 ! 	 ? 	 !

Angulo de ln enigmoj.
!?!?!?!?! ?!?!?!?!?!

! 	 ? 	 ! 	 ? 	 ! 	 NI GI 10 .

! ?! ! ? ! ? !

!?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?!
!

?
1 ? i

La solvo konsistis el 53 literoj. Ciu nombro signifas unu literon.
1 	 53 9 dekl^ro de franc^j scienculoj pri Esperanto.
48, 24, 45, 17, nono da monato.

1, 40, 16, 53, grava neblo.
11, 17, 32, 41, 8, donis besto.
30, 9, 5, 35, 13, 51, 35, 42, nono de tago.
43, 21, 49, 29, ĉefp ^rto de ln korpo.

2, 23, 18, 28, 4, 33, 38, nomo de nondp-rto.
46, 27, 36, 3, 34, lnnpoto sur 1n ĉielo.
50, 14, 39, 42, staranta akvo.
19, 31, 23, 44, 25, 15, 8 , p^rto de ln monato.
52, 47, 6, 14, 32, 29, 1 sinjoroj tenas en la buŝo.
7, 12, 26, 20, 38, estrs sur ln homo.

10, 8, 48, 18, 13, 53, norio de sezono.
39, 37, 44, 22, 34, trinkilo.

Sendu la solvojn antaŭ 15n Febr. nl: F.. 00SE, J.& M.S ,bbestr.12
ERUGC=r; .

! 	 ? 	 ! 	 ? 	 ! 	 ? 	 ! 	 ! 	 ? 	 ! 	 ? 	 ! 	 ? 	 !

!?!?!?!?!?! ?i?,?t?, 	 !?!?!?!?!?!?!?!?!? !

W v WWV W `; W V2V.,W..W4ti l•WWW WWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WW ĴuW Wo/ WWV" WWWW1JWWFVW%WWWW WWWVJW

De la enigmo le Sano Spruytte ni ricevis nur kvar solvojn.
Ni petas por pardono pro kelkaj preseraroj. - 8 horizontale 	 devis
esti "esperantistino" - 16 vertikale 	 devis esti 'signo sur kelkaj
literoj" - 3 vertikale ni devis meti apud "nigra ludkarto" ankoraŭ:
"-adjektivo".
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:dia sekretario ensendis ia korekta, 2inoj i,..'rh. Roose kaj
G. Mallet havas unua eraron- Gilbert Bruyneel havas du erarojn

La konkurso daŭrigas. Proksiman fojon ni publikigos tre belan
krucvortenigmon, verkita speciale por nia revuo, de nia sekretario
Roger Iserentant.

LUIETia NA  DIS STEM t

Bij de heropening der universiteit te Leiden op 5/1/45 sprak
de deken der faculteit ')r J. de Boer, professor in de Romaansche
philologie, voor de faculteit van wijsbegeerte. Hij zei o.m.
Terzijden van deze innerlijke vraagstukken van de faculteit, be-
staan er ook andere dia weliswaar niet tot onze bediening behooren
maar voor dewelke onze leden, docenten en studenten zich toch min
of meer snoeten interesseeren. Bijvb . het dispuut over de nieuwe
ortogtaphie of dit aangaande Esperanto. Twee probleman in verband
waarmede zich ontzettend veel geknoei voordoet, en die volstrekt
niet zoo gemakkelijk zijn als zij wel schijnen aan sommigen Voor
de beide problemen komt wel een bentje begrip over het wezen van
een taal van pas, alhoewel in deze zaak taalkundigen niet het laat-
ste woord moeten hebben- Ter oorzake van een zoo juist verschenen
publicatie wensch ik er uw aandacht op te vestigen dat een levende
taal, dus de taal van een zeker volk, nooit oenige kans kan hebben
om algemeen als wereldtaal aanvaard te worden, hoeveel miljoenen
ook deze taal spreken en hoe verspreid deze taal op de aardbol ook
weze . Zbb vriendschappelijk zijn de internationale betrekkingen nog
niet. Een internationale taal zal nooit iets anders kunnen zijn dan
een kunstmatige taal en-in dit verband heeft Esperanto reeds bewe-
zen vele van da daartoe noodzakelijke eigenschappen te bezitten.

Weer .en gezaghebbend persoon en intellektueel die getuigt
voor Esperanto. 	 reeds zooveel andere, zou dit, samen met het in-
terview van president Truman, niet het eerste zijn wat zou mogen
gehoord worden op de vergadering van de Organisatie der Vereenigde
Volkeren te Londen ? Doch wij weten het F deze heerschappen hebben
in hun jachtig leven geen tijd, geen geloof—.    en velen hebben
niet eens de goede wil. Want dit is wel merkwaardig in deze tijd :
dat van vele vraagstukken een evidente en afdoende oplossing bestaat
en dat het toch niet die oplossing is die neen grijpt. Die heerschap-
pen zijn per slot van rekening geen sterke persoonlijkheden, zij
zijn gebonden aan een keten van vooroordeelen, gebruiken. Zij den-
ken niet logisch na, zij zijn niet consequent. Ea zij beginnen niet
bij zich zelf. Zij zijn niet een gasdi die proklameert dat alles
moet opgelost worden volgens ethische beginselen en dia zelf dan
tegen heel de wereld in zich aan die moreele beginselen houdt.
Neen, het zijn machtsverhoudingen die moeten geregeld worden- ,gin
eerst moet een prezident verkozen worden, wat dan al dadelijk noai-
lijkheden uitlokt. En dan gaan ze dagen of waken op zoek naar een
sekretaris. Oadertusschen hebben enkelen een krachtig protest laten
hoortin en enkele anderen hebben de geachte vergadering op enkele
belangrijke en dringende punten gewezen. Ach Dickens, wat hebt gij
toch goed onze menschheid beschreven. En ondertusschen snelt de
tijd voorbij en de zaak, de grootti zaak is inderdaad dringend. En
er ontstaat gelach over het gepresteerde werk en niemand gelooft er
nog in. En andere problemen snellen aan en loopes de geachte ver-
gadering voorbij en vooruit. En er is niets bereikt.

De Esperantisten mogen niet willen tot deze kategorie be -
hooran. Hoogstens mogen zij er hun vermaak in namen mens da rap-
porten te lezen. Maar zij mogen ook niet behooran tot de kategorie
der nietsdoeners. Zij moeten de groeiende beweging dar Esperantisten



bijtrede_z. Met klam en staande Argumenten hun modemenschen tref-
fen. Wij zijn in goed gezelschap als wij zien hoeveel helderziende
koppen reeds bij ons zijn.

In verband met de termen kunstmatige en levende talen
moeten nog de volgende oemerkingen volgen

Is :;speranto een levende taal ? Ja en neen, al naar wrt
ge daaronder verstaat. Men zou daaronder moeten verstaan een taal
die in vele kringen, op vele gebieden der menschelijke activiteit
gebruikt wordt. En dan behoort Esperanto Lzeker tot de levende ta-
len. Velen verstaan daaronder echter - de taal van een bedoeld
volk. En dan is Esperanto zeker geen levende taal.

Is Esperanto een kunstmatige taal ? Ja. Het is niet Jen
taal die man als 't ware levend gevonden en genomen heeft. _Esperan-
to werd gekonstrueerd. echter niet met een volstrekte willekeur.
Dr Z-m nhof hield zich aan regels door de rede en de meuscheiijke
natuur gedicteerd. De woordstammen bvb werden uit de internation^-11
verspreide in de levende talen genomen. Het systeem van bijvoeg-
sels kent men in haast alle talen. Alleen werd dat nu logisch ge-
ordend en geregeld. En men moet daarmede niet probeeren het Espe-
ranto dood te doen. ŭŭ.ant in alle levende talen is er zeer veel
kunstmatigs :. Wat betekenen anders al de onderrichtingen der taal-
academies ? Hoe is het ^ngelsch niet doorspekt met Fransche woor-
den ? Zal de hoogst wenschelijke vereenvoudigde spelling niet
kunstmatig zijn ?

?Jij besluiten dus dat Esperanto een volwaardige taal is
waarmede wij fier mogen uitpakken, Breng aan zooal niet de gansche
wereld, dan toch meer en meer menschen in onze over alle grenzen

heen. strekkende Esperantowereld,

Drs L . dOO
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