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Algemene Nederlandse
Esperanto-Examen-Commissie
Met ingang van het jaar 1954 zal de
commissie gelegenheid geven voor het
afleggen van examens ter verkrijging
van de volgende drie diploma's :
1. Elementa Diplomo. (Atesto pri unuagrada kapableco en la lingvo
Esperanto) .
`?. illeza Diplomo. ( Atesto pri duagrada kapableco en la lingvo Esperanto).
3. Superti Diplomo. (Atesto pri funda
scio de, kaj altgrada kapableco en
la lingvo Esperanto).
Voor het „Elementa Diplomo” (E-Diploma) gelden de volgende eisen:
1. Vertaling van een eenvoudige tekst
uit Esperanto.
2. Vertaling van een eenvoudige tekst
in Esperanto.
3. Het opnemen van een kort dictee
in Esperanto.
4. Het lezen van een eenvoudig stukje
proza in Esperanto, waarna door
het beantwoorden van enkele vragen
getoond moet worden, dat het gelezene begrepen is.
5. Het voeren van een eenvoudig gesprek in Esperanto, o.a. over de
inhoud van „Esperanto Krestomatio",
welk boek voor dit examen geheel
bestudeerd moet zijn.
6. Kennis van de bekendste feiten, jaartallen en organisaties uit de Esperanto-beweging.

•

Dit examen staat dus volkomen gelijk
met het tegenwoordige A-examen. Er
zal echter meer dan tot nog toe worden
gezorgd, dat vooral de vertaling

z

Esperanto inderdaad eenvoudig is.
Voor het „Meza Diplomo" (M-Diploma) gelden de volgende eisen :
1. Vertaling van een proza tekst van
plm. 250 woorden uit Esperanto.
2. Vertaling van een minder eenvoudige
tekst van plm. 250 woorden in Esperanto.
3. Het lezen van een stukje proza in
Esperanto, naar aanleiding waarvan
een onderzoek wordt ingesteld naar
de kennis van de grammatica (woordsoorten, zinsontleding, woordvorming
enz.)
4. Het voeren van een gesprek in Esperanto, o.a. naar aanleiding van twee
gelezen boeken. Een daarvan moet
van Dr Zamenhof zijn, het andere
moet gekozen worden uit een voor
dit examen vastgestelde lijst van
tien boeken.
5. Eenvoudige kennis van de geschiedenis en de organisatie van de Esperanto-beweging.
Dit examen is vooral ingesteld voor
hen, die blijk willen geven van een
grondiger kennis van het Esperanto,
die bewijzen willen tot de gevorderden
te behoren, terwijl over het algemeen
de bezitter van dit diploma ook in staat
geacht kan worden een beginnerscursus
te leiden.
.

Lijst van boeken volgens punt 4:
1. E. Privat
2. H. Luycken
3. C. Rossetti
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vivo de Zamenhof.
Pro Istar
Kredu min, Sinjo
rino !
J. F. Berenguer La amo en la jaro
dekmil. (De Elola)
E. S. Payson
Palaco de dangero.
(Wagnalls )
K. Bodo
La Cikoni Kalifo.
M. Babits )
M. Stuttard
La virineto en bluo.
K.R. kaj
P. E. Schwerin Brulanta Sekreto.
(Zweig)
E. Ramo
Fabiola.
( Wiseman)
J. Forge
Saltego trans Jarmiloj.

DUA KOMUNA KONGRESO L.E.E.N. KAJ
FLANDRA L.Ea. PENTEKOSTO ROTTERDA .

Voor het „Supera Diplomo" (S-Diploma) gelden de volgende eisen:
1. Vertaling van enkele fragmenten
uit de Esperanto literatuur. (Hierbij
kunnen ook fragmenten zijn uit
dichtwerken).
2. Vertaling in Esperanto van een
Nederlandse tekst uit een of ander
boek, dagblad of tijdschrift.
-

KAJ INSTRUADO
(resumo de la prelego)

Kelkaj gepartoprenantoj de la dua komuna kongreso je Pentekosto en Rotterdam,
(Via grupfoto estas havenla ĉe F-ino A. Bink, Statenweg 54 b, Rotterdam,
poŝtkonto 18!158; poŝtkartformato gld 1,— ; por pli grando formato 13 x 18 - gld. 2,).
-
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de grammatica van Esperanto.
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4. Kennis van een algemeen overzicht
van de Esperanto-literatuur, en meer
in 't bijzonder van een zestal Esperanto-werken (waaronder 2 van Dr.
Zamenhof), zoveel mogelijk te kiezen
uit een voor dit examen samengestelde lijst van aanbevolen werken.
5. Kennis van de geschiedenis en de
organisatie van de Esperanto beweging en enige kennis van het wereldhulptaalproleem in algemene zin.
6. Vaardigheid in het vloeiend en correct spreken van Esperanto.
Het „Supera Diplomo" komt dus
overeen met het huidige B-Diploma. De
commissie adviseert toekomstige candidaten met klem, zich aan dit examen
alleen te onderwerpen na grondige
voorbereiding onder goede leiding.
In 1953 zullen voor het laatst de
examens voor de diploma's A en B
volgens de thans geldende regeling
worden gehouden. De diploma's A en B
blijĉen natuurlijk ook na 1953 hun geldigheid behouden.
De examens voor de diploma's E. en
M. zullen gelijktijdig georganiseerd worden; de commissie overweegt voor het
behalen van het S Diploma éénmaal
per jaar een afzonderlijk examen te
organiseren.
Namens de commissie
H. A. de Hoog, Voorzitter
H. M. Mulder, Secr.esse.

-

-

ESPERANTO

Volharding
Uit een brief van de bekende Franse
Esperantist Pierre Delaire van Orléans,
gezonden naar het zeer interessante
tijdschrift : „la Vivo", lichtten wij het
volgende (hij spreekt over de propaganda die hij voert) : b) Radio- de eerste
maal sprak ik voor de radio in 1938.
Ik was toen nog maar 18 jaar. Sinds
1946 leidt ik regelmatig de Esperantocursus van de Parijse radio ... na
twee jaren vruchteloze voetstappen.
Om dit resultaat te berijken moest ik
40 keren van Orléans naar Parijs reizen, om bezoeken af te leggen bij ministers en hooggeplaatsten ... Maar
ik heb eens een gezegde van Zamenhof
gelezen : „neniam laĉiĝante" .... en
ik heb dat gezegde nooit vergeten.
d) Publieke instanties- In 1937 en in
1938 vroeg ik aan mijn vriend Jean Zay,
toen minister van nationale opvoeding

;ri rnaein. Tnter iii estag hnf kin koncernas la instruon de Esperanto. Ni

ne estas certaj, ke oni akceptos tiun
ŝanĝon, ĉar en la komitato pri instruado
de la Dua Cambro kelkaj anoj kontraŭ
stari.. Ni tamen esperas, ke tiuj, kiuj
jam ofte pledis por Esperanto, sukcesos
konvinki siajn kontraŭulojn.
Se oni akceptos la ŝanĝon, Esperanto
povos esti instruata en la elementaj
lernejoj oficiale kaj dum la ordinaraj
horoj. Plej bone estos, ke la lecionojn
donu la instruistoj mem, sed ĝis nun
nur malmultaj geinstruistoj scias Esperanton. Ni do havas la gravan taskon
eduki la geinstruistojn, interesi ilin pri
Esperanto. konvenkiilin pri la neceso, ke ĉiu nederlanda infano lernu krom sian gepatran lingvon la
internacian lingvon Esperanto por plifaciligi la internaciajn rilatojn. La
impostaj leĝoj iomete falos : ankaŭ falu
la lingvaj muroj inter la popoloj
La antaŭan jaron la oficejo aranĝis
dusemajnan kurson por geinstruistoj,
kiun partoprenis 40 gekursanoj, inter
kiuj kelkaj eksterlandanoj. El tiu kursanaro kreskis nombro de entuziasmaj esperantistoj, kiuj certe kunlaboros por disvastigi nian idealon en instruistaj rondoj.
Fine mi menciu, ke ĉe la Amsterdama
Universitato la oficiala instruo, komencita en 1951-a povis esti daŭrigata ankaŭ ĉi tiun jaron. Ni povas konkludi,
ke la interesiĝo pri Esperanto en scienculaj rondoj progresas : tamen ni bezonas ĉies fortojn, por atingi la celon :
Esperanto deviga fako en la lernejoj !
C. B. Zondervan.
-

(hij was 31 jaar en ik 18) dat hij naar
andere ministers ten voordele van Esperanto zou schrijven. Jean Zay zond
mijn brieven door. Drie ministers (leger-zeemacht en luchtmacht) verklaarden zich accoord met mijn voorstellen :
zij zonden naar alle generaals en admiraals officiële omzendbrieven die voor
alle officieren, onderofficieren en soldaten moesten gelezen worden en die het
kosteloos onderwijs van Esperanto in
gans het Frans leger toelieten. Het
resultaat was reusachtig.
... Wat meer is : Esperanto staat
mij aan : ik heb dus geen enkele verdienste ... vooral omdat ik goed weet
dat ik nooit aan Esperanto zal kunnen
weergeven alles wat het mij geschonken
heeft.
... de volharding ( ALLEEN de volharding, bijna nooit het geluk) heeft
mij in 1945 geleid naar mijn levensdroom . . .

Gis min Esperanto ankoraŭ ne estas
oficiala fako en iu lernejo. Kiam antaŭ
kelkaj jaroj la tiama ministro montris
vojon por instrui Esperanton en la elementaj lernejoj, ni ĝojis. La vojo tamen
ne estis facile irebla kaj baldaŭ montriĝis,
ke speciale la konsilantaro pri instruado
ne favoras la instruon de Esperanto.
Ni povas esti dankaj, ke en kelkaj
lernejoj oni pli malpli oficiale instruas
Esperanton. La oficejo „E. ce la Instruado" ricevis raportojn pri kursoj en
20 lernejoj, sed mi estas certa, ke la
nombro estas pli granda, ĉar ne ĉiuj
lernejoj sendis la petitajn informojn.
Tiuj 20 lernejoj estas : 7 elementaj
lernejoj, 3 lernejoj por daŭriga elementa
instruo, 1 metilernejo, 2 mezaj lernejoj
kaj 7 seminarioj por geinstruistoj. Entute 754 gelernantoj lernas Esperanton
en la lernejo. La instruo estas grandparte nedeviga; en 4 lernejoj ĝi estas
deviga kaj en 9 lernejoj la lecionoj okazas dum la oficialaj instruhoroj.
Plej grava certe estas la instruo al
seminarianoj. En la 7 seminarioj 288
gelernantoj studas Esperanton. Konsiderante la plenplenan programon de
tiuj lernejoj ni ĝoju, ke malgraŭ tio tiom
da gejunuloj lernas Esperanton. Post
kelkaj jaroj ili ja estos la junaj instruistoj, kiuj en la lernejoj instruos la infanojn. Estas ja facile postuli instruon
de Esperanto en elementaj lernejoj, sed
kie estas kaj estos la geinstruistoj, bezonataj por tio ? AT _
,0. Mie
Felice la dafira agado ce autoritatuioj
havis kontentigan rezulton. Mi ĉi tie
sentas la devon, esprimi grandan dankon al la oficejo „Esperanto ĉe la Instruado". kies direktoro mi estas dum
nur kelkaj monatoj, sed al kies laboro
precipe donis siajn forton kaj tempon
la antaŭa direktoro s -ro P. W. Baas.
Ci tiu raporto ne estus kompleta, se
mi ne mencius lian daŭran aktivecon,
kiu post kelkaj jaroj kun multaj seniluziiĝoj fine havis bonan rezultaton.
La nova leĝo pri instruado en la
porinstruistaj seminarioj, jam akceptita
de la Dua Cambro de nia Parlamento
kaj certe aprobota ankaŭ de la Unua
Cambro, forigos la barilojn kontraŭ la
instruo de Esperanto, ĉar kvankam Esperanto ne estas menciita en tiu lego, ĝi
povos esti oficiala fako en la seminarioj.
Do ne plu estos necese, ke idealistoj,
ne ricevante iun salajron, instruv Esperanton al geseminarianoj. Se sufiĉe dagelernantoj en la 3-a kaj 4-a klasoj deziras lerni Esperanton, ĝi estos oficiala fako, same kiel ekz. franca lingvo aŭ matematiko. En la 3-a kaj
4-a klasoj nome estos nur malmultaj
devigaj fakoj, do restos sufiĉa tempo
por liberaj fakoj, kiuj ne estas menciitaj en la leĝo. Tamen okaze de la
publika diskutado en la Dua Cambro,
respondo al demandoj de kelkaj delegitoj la ministro diris laŭvorte : „Esperanto povas sen iu laŭleĝa malhelpo
esti aldonata al la fakoj menciitaj en la
leĝo pri instruado ĉe la seminarioj "!
Ni do ne atingis, ke Esperanto estu deviga fako por estontaj geinstruistoj.
Provizore ni estu kontentaj, sed ni
daŭrigu nian agadon, por ke ĉiuj geseminarianoj komprenu la neceson studi
Esperanton.
Por la nuna jaro la oficejo planis
ferian kurson speciale por seminarianoj,
kiuj dum unu semajno povos esti en la
en esperantistaj rondoj jam bone konata
ejo „Weltevreden" en Kerk-Avezaath,
kaj tie en amika sfero komenci aŭ
daŭrigi la Esperanto-studon je moderaj
prezoj. Estas bedaŭrinde, ke ĝis nun
anoncis sin nur malmultaj partoprenontoj kaj estas ankoraŭ dube, ĉu la kursoj
povos okazi. Tio estus tre bedaŭrinda,
ĉar laŭ la nova leĝo certe ne estos eble,
enkonduki la neoficialan instruon en la
nova 1-a klaso, kaj la oficiala instruo
povos komenciĝi nur en la 3-a klaso,
do post du jaroj. Kvankam ni do estas
kontentaj pri la nova leĝo, intertempe
estos dujara manko, kiun ni uzu por
daŭra propagando.
Nia parlamento pritraktos ankaŭ
kelkajn ŝanĝojn en la lego pri elementa
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ESPERANTO
KAJ MONDFEDERACIO
(resumo de la prelego)
Kiam nia Esperanto movado dum la
dua mondmilito denove ricevis grandegan baton, multaj esperantistoj komprenis, ke ankaŭ Esperanto ne povos
savi la homaron el la ungegoj de militoj, kvankam gi estas gravega faktoro
en la porpaca laboro.
Kio estas la utilo de la laboro por
Esperanto, se per unu nova milito ĉiuj
rezultatoj estos neniigataj ?
Tiaj pripensoj gvidis kelkajn esperantistojn, kiam ili komencis labori
jam dum la lasta milito por mondfederacio kaj mondregistaro en de ili je la
14-a de aprilo 1942, la 25-a datreveno
de la mortotago de d-ro Zamenhof, fondita Universala Ligo. lli konsideris,
ke ili ne pli bone povus agi en la spirito de d-ro Zamenhof ol uzi Esperanton en la servo de movado, kiu povos
fini ĉiujn inter,§tatajn militojn.
Nur tiam la popoloj povos vivi kaj
labori en paco, kiam la landoj estos
unuigitaj sub unu mondregistaro kaj
kiam la naciaj armeoj estos anstataŭigitaj de internacia polico.
Kvankam la preparaj laboroj estis
farataj dum la milito, la Ligo povis
komenci sian publikan agadon nur post
la milito. Tiam montriĝis, ke multaj
en aliaj landoj havis la samajn ideojn
kaj ke en diversaj landoj, same kiel ĉi
tie, fondigis unuiĝoj por propagandi la
ideon de mondregistaro.
Kun la nederlanda unuiĝo ni tuj kontaktis kaj ĝis nun la bonega kun.aboro
ankoraŭ plifirmigis pro la fakto ke la
vicprezidantino de U.L. estas aldonita
ano de la plenuma estraro de la nederlanda sekcio de la Mondmovado por
Federacia Mondregistaro.
En 1946 unuafoje la diverslandaj
mondfederaciaj unuigoj kunvenis en
Luksemburgo, kie ankaŭ U.L. estis reprezentata. Bedaŭrinde U.L. estas Ia
sola unuiĝo, kiu uzas Esperanton kiel
oficialan lingvon. Unu el la taskoj de
U.L. estas akceli la disvastigon de Esperanto en mondfederalistaj rondoj.
La sekvinta kunveno okazis en Montreux kaj tie oni fondis Mondmovadon
por Federacia Mondregistaro, al kiu
ankaŭ U.L. aliris kiel plenrajta membro.
En 1948 fondiĝis politika partio por
mondfederacio. La kvina punkto de
ĝia programo postulis devigan instruon
de Esperanto en la elementa kaj daŭriga instruado. Du membroj de U.L.
estis en la listo de la parlainentaj kandidatoj, sed bedaŭrinde la partio ĵus
devis likvidiĝi.
Dua kongreso de la Mondmovado okazis denove en Luksemburgo en 1948.
Propono de franca samideanino por instigi lernadon de Esperanto, estis malakceptata, kio montras, ke la federalistoj ankoraŭ ne komprenas ke tutmonda organizo nepre bezonas mondlingvon, sed inter la 380 partoprenantoj estis nur 4 esperantistoj.
La tria kongreso, kiu okazis en 1949
en Stokholmo, akceptis la sekvantan
konkludon:
„La tria kongreso de la Mondmovado por Federacia Mondregistaro esprimas sian simpation al la Esperanto-movado kaj rekomendas al la federalistaj organizajoj doni pli da atento al la disvastigo de Esperanto."
Jam pli frue Esperanto estis allasata kiel kc,ngreslingvo apud la aliaj,
kondiĉe ke parolantoj mem zorgu pri
tradukisto.
En marto 1950 okazis en Gent konferenco por prepari la Konstituantan
Kunvenon de la Popoloj kaj la Konsildonan Kongreson, okazontajn en Genevo en decembro 1950 kaj tie jam pli
multaj esperantistoj ĉeestis.
En aŭgusto 1950 oni okazigis kampsemajnon en Doornspijk kun la temo :
inondunuigo. Unu tago estis dediĉata
al Esperanto. S-ro A.Cseh, la sekr.
de U.L., donis provlecionon kaj s-ino
Isbrucker faris paroladon.
Dum la Konsildona Kongreso en Ŭenevo, kiun prezidis prof. E. Privat, okazis kelkaj priparoloj nur en Esperanto,
tiel ke la ne-esperantistoj povis aŭdi la
diskutojn sen iu ajn traduko. Kiam
prof. Privat faris enketon pri la lingvoscio de la kongresanoj, la respondoj
montris, ke la plej multaj komprenis
la anglan lingvon; poste sekvis la franca, germana, esperanta kaj itala lingvoj ; do Esperanto okupis la kvaran
lokon. Oirkaŭ triono aŭ kvarono de la
kongresanoj komprenis Esperanton.
La kvara kongreso okazis en Romo
en 1951 kaj tie jam pluraj esperantistoj
eeestis, tiel ke pli da atento estis donata al nia lingvo. En kunsido de la
kultura komisiono, prezidata de pastro
Trocmé el Svisujo, oni diskutis la instruon de fremdaj lingvoj en la lernejoj kaj oni samopiniis pri la bezono
de unu komuna lingvo. Prof. Privat
diris, ke Esperanto estas la sola jam
tre disvastigita internacia lingvo kaj
proponis aldoni al la raporto rekomen-

LA STUDANTO
Uitwerking van de opgaven in het
vorige nummer :

Hoe een groep stichten
of bijeenhouden

bela teatraĵo. Post kiam s-ro K. aĉetis
du biletojn li rapide iras hejmen. Estas
jam mallume, kiam li venas hejmen.
En la koridoro li pendigas sian ĉape1 on Poste li eniras.

Sinjoro K. estas librotenisto ĉe unu
el la plej grandaj bankoj de la urbo.
Li sidas antaŭ sia skribotablo kaj rigardas sur sian horloĝon. Estas dudek
minutoj antaŭ la kvina ; post dudek
minutoj li iros hejmen. Li estas kalkulanta. P. devas pagi tri okonojn de
dudek tri guldenoj ; tio estas ok guldenoj(n) kaj sesdek du kaj duona(n) tendoj (n ). Oni frapas. Servisto eniras
la ĉambron kaj ĝentile diras : „Sinjoro,
la ŝoforo demandis, ĉu li povas (rajtas)
foriri." S-ro K. pripensas momenton;
li memoras, ke la viro atendas jam
kvaronhoron. „Estas dezirinde," li diras, „ke li atendu ankoraŭ kvin minutojn ; tiam mi donos al li ĉi tiun leteron." Rapide li finas sian leteron. Lia
plumo falas sur la plankon kaj ruliĝas
sub la tablon. Post iom da serĉado li
trovis ĝin. Sur la tablo kuŝas du paperujoj. La pli malgrandan, kiu estas
el bruna ledo, li enpo ŝ igas. Antaŭ ol
foriri li ekbruligas cigaron. La unua
kaj la dua alumetoj rompiĝas. Per la
tria la cigaro estas ekbruligata. Survoje li pensas pri sia familio. 1 i estas
sesope. Ilia plej aga, knabino, helpas
sian patrinon en la mastrumado. La
aliaj estas knaboj. La plej aga el ili,
kiu volas fariĝi instruisto, lernas plej
diligente. La meza estas tre bonkora;
li eĉ fordonus sian poŝtranĉilon, se oni
petus ĝin, La malplej aĝa, kiu estas
okjara, estas tre ludema; neniam li enuas. Hodiaŭvespere estos prezentata

1. Tio, kion li rakontis al mi, ne povas esti vera. 2. Li promesis al mi, ke
li certe venos. 3. Gu li estas same diligenta kiel lia (sia mag niet in het
onderwerp voorkomen!) frato ? 4. La
prezo de tiu libro estas, se mi ne eraras, du guldenoj. 5. Mi ne memoras la
tagon, kiam (e n kiu) mi unuafoje renkontis lin. 6. Okaze de mia naskigdatreveno li donacis al mi belan fontoplumon. 7. Sian ferion li kiel kutime
pa.sigis ĉe siaj geonkloj en Bruselo. 8.
Kiel deserton li ricevis pladon da kompoto.3 9. Estas necese, ke vi razu vin,
ĉar vi ja ne povas aperi nerazita (bep.
v. gesteldheid) antaŭ la publiko! 10.
Li restis sidanta (resti is koppelwerkw.)
kiam mi venis en la ĉantbron.
Pas verschenen :
ESPERANTO-LEERBOEK voor kweekschool, U.L.O. en M.O. door C. B. Zondervan en Dr. W. J. A. Manders. Prijs
f 2,50.
BOEKENDIENST L.E.E.N.
Ook zeer aanbevolen :
„LEERBOEK VAN ESPERANTO"
F. Randi. Prijs 30 B.Fr.
VLAAMS Eo. INSTITUUT.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.
Esperanta Krestomatio, dua eldono
( ankaŭ por ekzameno A)
Miru-Pensu-Ridu, de P. Bennemann
Kredu min, sinjorino!, de C. Rossetti
La mondo ne havas atendejon, de 1W. Dekker
La Kapitanfilino, de A.S. Puŝkin
La verda koro, de J. Bagh'gj
La mistero de l' sango, de Battaglia
NeOulino kuj aliaj fabeloj, de Grimm
Vagabondo kaj Sinjorino, de Kloepffer
Pensoj de d-ro Zamenhof
Gtista Berling, de S. Lagerlof
Brulanta sekreto, de S. Zweig
Princino de Marso, de E. R Burroughs
Kiso de la reĝino, de I.F.Naĵivin
Hamleto, de 'W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof
Marta, de E.Orzesko, trad. L. Zamenhof
(uzita, sed bonaspekta)
Rembrandt, la magiisto, de M. Muller, bind.
(kun 100 ilustrajoj)
Peer Gynt, de H. Ibsen, bind.
broŝ.
La hundo kruso, de Ballantyne
Bagatelaro, noveloj de Rosbach
Sango kaj sablo, streĉe interesa
Retoriko, de I. Lapenna
Aktualaj problemoj, de I. Lapenna
Pordoŝildo kun stelo kaj „Esperanto parolata"
Aryenta kulero kun stelo kaj bildo de Zamenhof
(sen afrankokostaj)
La Sankta Biblio, bind.
Leteroj de Zamenhof (du volumoj) po
Vivo de Zamenhof, de E. Privat
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof
Pro Iŝtar. de H. A. Luyken
Murdo en la Orienta Ekspreso, de A. Christie
Beknopt leerboek Esperanto, de G. H. Benink
Leerboek Esperanto, de G. H. Benink
Post Za kurso, de G. P. de Bruin kaj F. Faulhaber
Esperanto leerboekje I, de H. A. Appel
Tra la labirinto, de F. Faulhaber
Leerboek Esperanto, de F. Randi
Nia lernolibro, de J. Lent, sepa eldono
La Komencanto, de G. P. de Bruin
Zakwoordenboekje, de H. W. Alings
Schidlof's woordenboek Esp. Ned. en Ned. Esp.
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don enkonduki Esperanton en la diverslandaj lernejoj. Angla reprezentanto
preferis la anglan lingvon sed du aliaj
Angloj pledis por Esperanto. Montrij
ĝis, ke el la 21 personoj, konsistigantatiun komisionon, 8 lernis Esperanton.
Unuanime la komisiono decidis rekomendi Esperanton en sia raporto.
Ke en federalistaj rondoj kreskas la
interesiĝo pri Esperanto, montras la
fakto, ke la gvidantoj de la nederlanda
movado por mondfederalismo instigas
la lokajn grupojn organizi kursojn kaj
paroladojn en Esperanto. Tio La. okazis en Haarlem kaj Amersfoort.
La organo de U.L., „La Praktiko",
disvastigas la ideon de mondfederacio
inter la esperantistoj.
Ni nun havas regulan kontakton kun
la centra sidejo de la Mondmovado en
Amsterdam. La nova sekretario, s-ro

Maclean, volonte akceptis la proponon
de s-ro H.Bakker, pri zorgi event. tradukojn en kaj el Esperanto.
Car la esperantistoj estas la veraj
mondcivitanoj, estus bone, se ili amase aliĝus al iu ajn mondfederacia organizajo, por tiel grave influi tiujn organizajojn uzi Esperanton en siaj kongresoj kaj gazetoj.
s-ino J. Isbrucker-Dirksen.

Saĝ-ero j
J. W. F. WER UME US B UNI NG
Virino ĉiam scias pli ol viro opinias.
Avido prenas, amo komprenas.
(Daŭrigo sur p. 4 kol. 2).

Men gaat nogal gemakkelijk over tot
het stichten van een groep. Men is
met enigen samen, of men heeft met
enigen samen een cursus gevolgd, en
reen wil samen blijven. En dus men
sticht een groep. Maar dan komen de
vergaderingen. Wat gaan wij doen ?
Men doet practisch niets ; zelfs geen
Esperanto spreken. Want men is het
niet voldoende machtig. Er blijven er
weg. De groep valt reeds uiteen.
't Zijn dezen die nu nooit meer voor
een Esperanto-groep nog belangstelling
zullen kunnen hebben. Welke zijn dan
de voorwaarden om tot de stichting van
een groep te mogen overgaan ?
1) Men moet een leider hebben. Iemand met initiatief, met geestdrift en
met een verbeten wil. Ik zal niet zeggen
dat hij reeds de taal volledig moet beheersen. Maar als hij dat niet kan, dan
moet hij dat gemis goed maken door
andere eigenschappen te bezitten. Hij
moet kunnen studiemateriaal verzamelen (- niet moeilijk: leerboeken genoeg,
en de studiehoekjes in onze tijdschriften)
het voorbereiden en het dan opdienen in
de vergadering. Hij moet ook een bespreking kunnen leiden over een opwerping tegen Esperanto of over een punt
van de organisatie van onze beweging
of over een punt van onze taal.
De groep moet op de hoogte gebracht
worden van nieuws of successen van
het Esperanto.
2) Men moet van de groep ook een
ontspanningskring maken. Die ontspanning mag wel te verstaan de werking niet vervangen. Maar het is
allerbest als de leden voor hun ontspanning ook de groep opzoeken. Dat
veronderstelt dus meerdere bijeenkomsten. Het is natuurlijk ook voldoende
wanneer de groep zelf de ontspanning
niet organiseert, maar de leden mekaar
opzoeken voor ontspanning. In de zomer bvb. kan de groep gerust eens een
autobustocht organiseren voor de leden.
Maar leden die bvb. wensen naar een
toneelavond te gaan doen het best op
een avond samen. Dat bevordert gemeenschapszin. Dat smeedt banden.
Aldus wordt de E-kring niet enkel een
taalkring maar ook een levenskring.
Voor jeugdgroepen is de organisatie
van spel en sport de Zondag dus aan
gewezen. Maar nogeens : de werkvergadering en de cursus moeten absoluut
doorgaan. Deze laatste zullen trouwens
een grotere aantrekkingskracht hebben
als het groepsleven niet beperkt blijft
tot werk en taalles.
3) De geest moet goed zijn.
Dat veronderstelt alleszins een zekere
gelijkgezindheid. In een zekere mate
althans. Men moet volstrekt aan ideologische opleiding doèn. Natuurlijk bij
jonge mensen in de eerste plaats. Het
is goed als de leden het besef hebben
dat zij terzeldertijd voor iets goeds
werken. Betwijfel dat niet. Het is niet
waar dat de mensen er totaal ongevoelig
aan zijn. Zij zoeken weliswaar vermaak
en nut. Zeker. En dit moet ge hen
geven, zoals hoger beschreven. Ja de
Esperanto-beweging moet zo ineensteken dat de Esperantisten er nut van
hebben (wederzijdse diensten: leerrijke
correspondentie : enz....) Doch het
cement dat die constructie samenhoudt
zal des te steviger zijn als de leden weten dat zij ook voor iets goeds werken.
(Natuurlijk moet men daarbij realistisch
te werk gaan. Niet de wereldvrede beloven). Het is het geheim van het
succes van vele vooroorlogse politieke
bewegingen. Programma en werking
beoogden eigen nut, egoisme dus, en
terzelfdertijd een doel dat buiten het
individu ligt, altruisme dus. Als gij mij
nu opwerpt dat zeer velen daar totaal
onverschillig aan zijn, dan moet ik u
toch gelijk geven. Welnu dan laat gij
die maar voorbijgaan. Gij hebt niets
aan hen in uw groep, Zij zouden een
blok aan uw been zijn. En als zij de
meerderheid zouden vormen, dan zouden zij de groep kapot maken. Dus een
zekere ideologische vorming is nodig.
Men moet de leden aantonen 1) de immer groeiende noodzaak van een wereldtaal. 2) Welke onrechtvaardigheid het
zou zijn moest men een nationale taal
daar voor kiezen. 3) Dat het voortschreidend nationaliteitsbesef trouwens
de aanneming door de andere naties
van een bepaalde nationale taal onmogelijk maakt. 4) Dat men alleen met
Esperanto van gelijkheid, gelijkberechtigdheid en ware neutraliteit kan spreken. Verder. 5) Door Esperanto, de
congressen, de internationale contactnam e
leert men internationaal zien, voelen, en
denken. 6) Benevens het nut dat zoiets
bijbrengt, schept het ook een sfeer van
welwillendheid, vriendschap onder de
beoefenaars van Esperanto. De jaarlijkse internationala Congressen zijn van
dat alles de prachtigste uiting.
Aan studenten moet men daarbij
kunnen aantonen dat de studie van
Esperanto buitengewoon bevorderend is
voor de studie van andere talen.
Zo vormt men overtuigde Esperantisten. Zo houdt men een kloeke, werkzame kern bijeen. Drs. F.R.
-
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KOMUNIKOJ
DE LA Ĝ'EFESTRARO
Kiel ĉefestraranino estas elektita f-ino
A. Hellinx el Hilversum.
En la antaŭa numero ni publikigis la
kongresprelegojn de s-ro G. F. Makkink
kaj de f-ino H. Veldhuyzen. En ĉi tiu
numero aperis la prelegoj de s-ro C.B.
Zondervan kaj de s-ino J.Isbrucker.
Sufiĉe detalaj nederlandlingvaj resumoj
de ĉiuj kvar prelegoj aperos en la septembra numero de „De Esperantist".
Ni de rekomendas al la sekciaj estraroj mendi propagandcele ekstran kvanton de tiu numero.

Sekciajn funkciulojn kaj propagandistojn ni atentigas pri la
bonegaj artikoloj de prof. d-ro
I. Lapenna, aperintaj en „Esperanto" de U.E.A. sur paĝoj 193205 de la numero de Julio-Aŭgusto 1952, kiuj enhavas valorajn
sugestojn kaj ideojn por niaj aktivuloj. Nepre pristudu la enhavon antaŭ ol fiksi la programon
de la aŭtuna propaganda agado'.

NIA JARKUNVENO
(fino)
Post la lunéo f-ino T. Durenkamp
nome de la ĉefestraro de N.K. salutas
la kongreson.
La propono ke la jarkunveno rajtigu
la estraron agi laŭcirkonstance por
certigi regulan aperon de nia organo
ankaŭ post 1952, estas akceptata.
S-ro W. B6ttcher klarigas la proponon pri pli intima kunlaboro kun T.J.O..
kiu faciligos al T.J.O.-anoj transiron al
la plenkreskula movado. S-ro J. Telling: La propono estas al Merkurio tre
simpatia. Ni ĉiam volonte akceptas
gastojn en nia mezo, ankaŭ ne-organizitajn. Ni ne tuj petu ilin aliĝi, sed
kreu sferon, en kiu ili sentas sin hejme.
S-ro J. V. Holleman (Groningen) samopinias kun s-ro Telling kaj gratulas
la ĉefestraron pro la propono. S-ro
Blokker : La anoj de T.J.O. estu ne nur
gastoj, sed trovu duan hejmon en
L.E.E.N. kaj inverse. La propono estas akceptata.
S-ro H. J. Blokker klarigas la celon
de propra gazetarservo. Antaŭ la milito ni havis bone funkciantan servon.
Tiutempe oni volonte akceptis artikolojn, sed nia movado fariĝis realajo
kaj serioza afero. Ni do serĉu novajn
vojojn kaj tion ni povas fari per mallongaj konkretaj informoj pri faktoj,
interesaj por la granda publiko, ĉu pri
Esperanto, ĉu per ĝi akiritaj. Tamen
por efektivigi bone funkciantan servon
necesas gvidanto kun lokaj kunlaborantoj, kiuj feliĉe jam anoncis sin en diversaj sekcioj. S-ro J. Telling proponas
s-ron E. de Wolf, kiu ja havas sperton.
Se li ne akceptas, eble taŭga persono
estos trovebla en R'dam. S-ro Blokker:
S-ron De Wolf ni bezonas por alia
funkcio. F-ino M. H. Vermaas laŭ spe rtoj akiritaj en R'dam kredas, ke bone
funkciantaj lokaj servoj estas pli gravaj ol iu centro. Oni sendu la komunikojn al ĉiuj gazetoj aparte kaj ne al
A.N.P. Oni zorgu mem pri freŝdataj
raportoj, ĉar pli efikos propraj raportoj ol notoj de nespertaj gazetistoj.
S-ro Blokker : Viaj spertoj akordiĝas
kun niaj, sed centron oni tamen bezonas por interŝanĝi spertojn kaj eviti
duoblan laboron. Lia propono lasi la
elekton de taŭga gvidanto al la Roterdamaj grupoj, estas akceptata.
S-roj P. M. Mabesoone kaj F. Weeke
estas reelektataj kiel ĉefestraranoj. Anstataŭ s-ino S. Mabesoone-Visser Merkurio proponis s-ron J. Th. de Goeij kaj
Leeuwarden kaj Groningen f-inon A.
Hellinx. Ambaŭ kandidatoj estas spertaj kaj la ĉefestraro ne havas ian preferon. S-ro A. Lodema : Ĉar ino forlasis la ĉefestraron, ŝin anstataŭu ino ;
pro tio ni preferus f-inon Hellinx. S-ro
Telling reprenas la kandidatigon de sro De Goeij kaj laŭregulare f-ino Hellinx do estas elektata. S-ro H. Arends :
Cu oni ne antaŭe esploru, kiu pretas
esti redaktoro ? S-ro Blokker : Neniu
el ambaŭ akceptis la redaktorecon;
tiun problemon ni do poste solvu.
La kaskontrolan komisionon konsistigis s-ro P. v. Geel kaj s-ino A. Scholten-ten Cate el Hago. S-ro Van Geel
ne plu disponigis sin. S-ino S. Scholten-ten Cate eble denove akceptas kaj
ĉar estas dezirinde ke ambaŭ kontro-

lontoj loĝu en la sama urbo, sekcio
Hago elektu duan kompetentul(in)on.
Sekcio Utrecht denove nomu la kontrolontojn de la biblioteko.
S-ro P.M. Mabesoone : L.E.E.N. fondigis en 1905 kaj do en 1955 estos 50jara kaj ni intencas aranĝi grandskalan feston kaj event. eldoni memorlibron. Ĉar spertaj kunlaborantoj estas
necesaj, la ĉefestraro proponas nomi
komisionon por efektivigi la planojn,
ĉar la ĉefestraro jam dronas en laboroj. S-ro J. Telling: Tio estos multekosta afero ; ĉu oni povos rezervi sufiĉan monon tiucele kaj ĉu ne estus rekomendinde uzi la monon por alia celo,
ekz. eldono de granda nova vortaro,
kiun ni ege bezonas ? S-ro N. Wolters :
Kie la festo okazos ? S-ro Mabesoone:
Ni pensis pri Utrecht, kie oni fondis
L.E.E.N. La sekcioj nomu taŭgajn kandidatojn por la jubilea komitato.
Estas nia morala devo venontjare
kongresi en Flandrujo, verŝajne en
Antwerpen. Eble tiu kongreso estos
vere Beneluksa, ĉar verŝajne ankaŭ
R.B.L.E. kunlaboros. Se ekestus malhelpoj, la ĉefestraro povu agi libere
laŭcirkonstance. Aprobata. S-ro H. Arends : La elspezoj de la delegitoj fariĝos tre altaj kaj ĉu la regularo permesas duobligon de la kompenso ? S-ro
Mabesoone : Ni ne agos kontraŭ par.
36 ĉar ni povos proponi subvencion
ekz. el la propaganda kaso.
Libera diskutado: S-ro T. Kanter dankas pro la kunlaboro kun T.J.O. kaj
rekomendas prelegojn pri E. en kunvenoj por lernejanaj gepatroj. S-ro E. de
Wolf informas pri la karavanvojaĝo al
Oslo kaj proponas broŝurforme eldoni
la sabatajn prelegojn. S-ro A. J. Kalma:
Resumoj aperos en N.E. kaj ni povos
uzi la kompostajon por fari kopiojn.
S-ro H. Bakker denove petas la sekciojn informi lin pri farita propagando.
S-ro T. Driesen nome de „Espero" proponas lingvajn konkursojn. La ĉefestraro volonte agos laŭpove kaj ĝojas
pri la iniciato. S-ro H. Arende-e- La
kotizoj por la someraj kursoj estu kiel
eble plej malaltaj kaj la ejo ne tro
primitiva; se eble ni disponu pri ejo
kun apartaj ĉambretoj. S-ro J.Telling:
Kursoj ne estu tro malmultekostaj ;
Esp. ne estas malpli valora ol aliaj
lingvoj, do ofero estas bezonata. Li
garantias g. 550,- por la Universala
Kongreso kiu okazos en 1954 en Nederlando. S-ro Blokker sciigas, ke la someraj kursoj en 1952 ne povos okazi.
La redaktora problemo ankoraŭ ne
estas solvita. Se funkcios denove flandra ĉefredaktoro, la tasko de nia redaktoro ne estos ampleksa. Oni pritraktu tion en la sekcioj.
Je la 4-a horo s-ro Blokker fermas
la kunvenon.
Kompilita laŭ protokolo de s-ino I.
Rees v. d. Ende kaj s-ro A. Hoogvliet,
al kiuj mi kore dankas pro la farita
laboro.
A. J. Kalma.

EXAMEN-UITSLAGEN
Amsterdam, 2215 1953:
Examen B, aangemeld 5, opgekomen
5, geslaagd 4: van LEEN de dames C.
J. Belinfante-Heyer en M. E. Dekker
Hellingman te Amsterdam en de heren
C. W. Seigers te Amsterdam en N. H.
Beun te Haarlem.
Examen A, aangemeld 29, opgekomen
28, geslaagd 19:
van LEEN mej. A. M. Lodder te Winkel
en de heren H. Bakker Jr. te Amsterdam, D. de Jong te Nw.Niedorp en L.
v. d. Berg te Rotterdam.

AUG. 1952

Flandra Liqo Esperantista.
Postbus 342, Brussel.
Sekretario : G. Maertens, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.F..A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.

Redakelo F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen.

Liga Jarkunveno de 1-VI -'52
en la Borsa Palaco en Rotterdam
Tagordo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malfermo
La 17a kongreso
La venonta kongreso
Financa situacio
U.E.A,-raporto
La revuo
Diversajoj & fermo

1) La prezidanto malfermas la kunvenon je la 10,30. Inter la gcĉeestantoj
ni rimarkas 3 Nederlandaninojn, inter
kiuj Sinon Mabesoone kiel delegito
de L.E.E.N. Aliflanke nia sekretario,
S-ro Grég. Maertens ĉeestas la LEENkunvenon kiel delegito de F1.L.E.
Oni rimarkas ke ne ĉiuj Flandraj
gekongresantoj ĉeestas la jarkunvenon. S-roj prez. Debrouwere kaj
vic-prez. Roose diras ke tio eble
ne nepre necesas. Ni ja plurfoje
en la jaro havas ligkunvenon. Krom
tio, la estraro pli ofte kunvenas.
Eĉ kelkaj estraranoj tre ofte renkontiĝas formante preskaŭ t.n. „ĉiutaga(n) estrado(n)". Aliflanke restas la fakto ke kelkaj geliganoj
tro kontentiĝas per nura jesado
je ĉio kion la estraro antaŭmetas
kaj decidas, nesufiĉe pristudante la
problemojn kaj proponojn kaj nesufiĉe venante al la ligkunvenoj.
2) Konsiderante la subitan, devigitan
ŝanĝon de kongresloko preskaŭ lastmomente, ni estas kontentaj pri
la Flandra gepartoprenantaro kaj
pri la fakto ke sekcio Brugge ree
partoprenas en la festvespero per
varieca programo. La kongresaran
goj ŝajnas ĝis nun bonegaj. La prelegoj altniveligas kulture la kongreson. Eble tamen je alia horo tiuj
prelegoj estus pli konvenaj.

Plaatselijk Nieuws
kunr
Haa interŭ li a egiona
veno la 14-an de septembro. Petu detalajn informojn de f-ino J. B. Lehnen,
Anjelierstraat 10, Hago, kaj aliĝu baldaŭ !

-d'arén

VEB Afd. Brugge:
De sekretaris, de Hr. Iserentant R.,
had in de loop der maand Juli zijn correspondent uit Australië te gast. S-ano
Frank Halls was op doorreis naar Oslo
voor het U.K., en bezocht aldus onze
stad. Door middel van een zeer leerrijke voordracht slaagde hij er in onze
leden een duidelijk begrip bij te brengen
van midden Australië, zoveel te meer
daar deze voordracht opgeluisterd werd
door projectie van eigen filmopnamen.
-

-

Het was buitengewoon interessant.
Deze zomer weinig werkbijeenkomsten
Onze leden reizen of doen aan sport.

Groningen, 22/5 1952:
Examen B, aangemeld 1, opgekomen
1, geslaagd 0.
Examen A, aangemeld 9, opgekomen
9 geslaagd 6:
van LEEN mej. G. Paul te Leeuwarden
en de heren H. Albers en K. Wolthekker te Groningen en G. K. Slim te Hoogezand.
;

Alkmaar, 2116 1952:
Examen A, aangemeld 19, opgekomen
19, geslaagd 8.
Den Haag, 21/6 1952:
Examen B. aangemeld 2, opgekomen
2, gelaagd 1:
van LEEN mevr. J. M. C. v. HemertRemmers te Amsterdam.
Examen A, aangemeld 32, opgekomen
32, geslaagd 25:

Fino Terrijn, G. Debrouwere,
F. Roose.

PROPAGANDA
S-ro S. S. de Jong el Tjerkwerd (Ned.)
legis pri konkurso inter infanoj per
ludbalonetoj, kiuj portos karton kun
adreso de la forsendinta infano, kaj peto al la trovonto sendi la karton kun
indiko de la tempo kaj loko de trovo
al la policejo de la sur la karto menciita urbo. Li petis al la festkomitato
aldoni al la sur la kartetoj presita
teksto la Esperantan tradukon, sed bedaŭrinda la kartoj jus estis presitaj.
Tamen la komisiono promesis postan
fojon aldoni la tradukon.
Aliloke oni pensu pri la sama idieo.
Imagu, ke mil infanoj rimarkos la Esperantan tekston kaj same la trovintoj.
Ili tuj agnoskos la praktikan valoron
de Esperanto.
Ilustrita 16-paga faldfolio pri Hamburg kun 48 fotoj kaj teksto en Esperanto, senpage havebla ĉe Fremdenverkehrsverein, Glockengiesserwal,
Hamburg I.
In Den Haag dragen de politiebeambten thans de groene ster op de mouw
van hun uniform, indien zij Esperanto
spreken.

POEZIO
EĈ GUT' NE FALAS
Eĉ gut' ne falas de l' folioj,
Nek ŝvebas birdo tra l' aer',
Nek flirtas nun Za papilioj,
Silentas ja la tuta ter'.
Varmetaj ondoj peze premasSilentas nun kaj mi kaj viKaj la Natur' kun kor' tremanta
Instruas pri potenc' de Di',
Sed baldaŭ regos f ulnzotondro j .. .
Fortega iyas la Natur' .
Fendigas kverkoj de cent jaroj !
.

3) La estraro de F1.L.E. klopodas por
havi komunan kongreson ankaŭ kun
R.B.L.E. venontjare en Antwerpen
Kvankam ambaŭ neŭtralaj, R.B.L.E.
kaj F1.L.E. havas aliajn principojn
kaj malsimilajn konceptojn rilate
organizadon k.t.p. Neniu de la du
estas en la ebleco kapti la tutan
popolon kiu logas en la Belga ŝtato.
Sed pro tio ili ne interbatalu. Ĉiu
restante tia kia ĝi estas, ili interkonsentu rilate al Eo-agado, kaj akordiĝ s, ĉefe en la okuloj de oficialaj, ŝtataj
personaroj. La unua manifestigo
de tio povos esti la venontjara kongreso en Antwerpen. Ĉar la ĝenerala kunveno aprobas tiun starpunkton, ni decidas tuj sciigi tion al
la LEENkunvenantaro.
4) La deficito ree malgrandigis. Ni
esperas ke tio daŭrigos. Tion efektivigis ĉefe la ekstrema ŝparemo de
Ia kasisto.
5) Ni ege timis grandan malkreskon
de la nombro de I.M. sekve da la
granda kotizaltiĝo. Sed tio estas
tute ne la kazo. Oojiga fakto. Ligano De Boes reprezentos oficiale
nian ligon dum la kongreso en Oslo.
6) Nenio plu priparolenda. Ni konas la
dezirojn de niaj gemembroj pere de
la demandaroj. Ni esperas ke ni
trovos la personojn por prizorgi la
deziritajn rubrikojn ... kaj la disponeblan lokon(!) Oni denove insistas
por plej eble frue ensendi la kopiojn.
7) Ni spertas dezirindecon de pli ofta
kontakto inter LEEN-kaj F1.L.E
estraranoj. Tio efektiviĝos. Ankaŭ
LEEN havas saman sperton.
Por fini la prezidanto reliefigas la
fakton ke vera amikeca sento ligas
ĉiujn estraranojn, tiel ke ili sentas
sin membroj de unu tuto. Li dankas
kaj fermas la kunvenon.

.

Jen : Za Estinto kaj Estonto
Eliyas el la sama fonto,
Tertremo kaj ĉiellazur'.

M. E. Nawijn.

van LEEN de dames A. C. A. v. Arumde Groot te Gorinchem, J. A. J.M. Rees v. d. Ende te Rotterdam, E. Visser-Ferwerda te Zeist en de heer J. H. Morreau
te Hilversum.
Deventer, 21/6 1952:
Examen A, aangemeld 15, opgekomen
15, geslaagd 9:
van LEEN mej. J. S. Douma te Deventer en de heren G. H. J. Lenssen en P.
C. v. d. Vossen te Deventer en H. H.
Ekkel en F. M. Hulsebos te Twello.

De Directeur generaal van de Oostenrijkse Spoorwegen te Wenen heeft
aan de Bond van Esperantisten-spoorwegbedienden toestemming verleend
om aan elk station een informatiebord
te plaatsen met het adres van de plaatselijke Esperanto consul
-

-

INTERESA
KONGRESO
En Lindau (Germ.) okazis la 4-a internacia kongreso de fervojistaj esperantistoj, kiun partoprenis 482 kongresanoj, kiuj pritraktis diversajn aferojn
rilate al la fervoja tereno. Fervojaj
direkcioj de diversaj landoj sendis oficialan reprezentanton. La programo
menciis diversajn prelegojn kaj ekskursojn. La 5-a kongreso okazos en 1953
en Utrecht.

AANDACHT
Als wij soms wat te laat verschijnen, is dat omdat wij niet
tijdig uw artikels krijgen.

FLANDRA ESPERANTISTO
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NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMOJ.
PREMION akiris post n-roj 129/130 : F-ino C. Boute, el Blankenberge, por
V.E.B., kaj por LEEN : S-to F. PRAK, el Arnhem.
SOLVOJ.

manĝo. 11. ludilo. 12. serĉi sciindaĵojn
13. konkretigi. 14. iu, kiu perdis la
sinregadon pro pasio. 15. ege koleriĝi.
16. monahino. 17. parto de rompita
glaso. 18. surhavanta poŝtmarkojn. 19.
malgranda mondonaco. 20. ilo por detranĉi herbon. 21. malrapidigi. 22.
konsulti. 23. difekti, ekz. la haŭton,
per fajro. 24. fermiĝi (pri vundo). 25.
ne guste funkcii (pri horloĝo). 26. ĉagreni. 27. ĝi ellasas fumon.
Litergrupoj: afr; aĵo ; akc; ank ; ano ;
ant ; atr ; bru ; bu` ; cik ; ĉil; dig; dpi ;
eco ; elĉ ; eli ; enk ; enp; ens; ent; erp; erp ;
eto; eto; fal; fit; fra; fre; fur; goj: idi;
igi ; igi ; igi; iĝi ; iĝi ; iĝi ; igi ; iĝi ; i ko ;
ilo ; inf ; inf; ino ; ioz ; ita; ita ; kam ;
kon ; kon ; kun ; lab ; lam; lek; lko ; lvu ;
mak ; mal ; mal ; mal ; man ; ndi ; nez;
nkm; ono; ori; orm ; orp ; pen; pie; rad;
rap ; rop; sen; sil ; tri ; tul ; ubo ; ula;
ulo; vit.

.

131. kompetentul ; fili ; traf ; infanterian;
fitra ; ignor ; papav ; skerrn ; tenis.
ask ; orient ; Infer ; Privat; tromp; tinktur ; apati ; notari ; spong ; uragan
svisa.
132. vino/vinko ; stelo/sitelo ; revo/revuo; valo/vaflo; spiri/sopiri ; tenio/teniso;
temo/teamo ; triki/striki ; perono/persono ; nokto/noktuo ; salo/sablo ; salto/salato ; suko/ sulko; viando/viando; pino/piano;
litollifto ; palto/palato ; sango/stango;
poplo/popolo ; tuko`stuko ; vero/vermo ;
tino/tineo ; ŝiriiŝirmi ; tablo/tabelo ; plado/plando; piko.pilko; restilaresti; koro/
kofro; kulo/okulo; lipo/slipo; peto/poeto ;
rado/rando.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la
foson.
-

;

133. KRUCVORTENIGMO.

Hori z ontale. 1. metafora esprimo(R);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

neagema(R). 3. ilo de meblisto, elektristo, k.s. (R) ; 5. grimpanta vegetajo ;
propraj vortoj de aŭtoro(R). 7. liberigita de ŝuldo; molusko(R). 9. igi malpli komplika. 11. metala kunmiksaĵo
(R) ; rapida ripetado de du sonoj.
Vertikale. 1. mallertulo(R) ; preĝeja
lioro(R). 3. scienculo pri lingvaj pro
blemoj(R). 5. pasia furiozeco; destini
(It). 7. doni ion redonotan(R) ; glando(R). 9. forŝiri la haŭton de la kranio.
11. monvaloro(R) ; danĝera fazo.

1 ❑❑ DL ❑❑❑❑❑❑
EWI-,D

2 ❑❑

❑

❑❑❑D❑❑E ❑D E L
4 ❑ E t à ❑ MDE ❑❑
5 ❑ l ❑ E ❑ : EDEL❑
6 ElEEZ n. DE
7 ❑ E ❑❑ E.MD ❑ ED❑
8 ❑ ❑ ❑ ', ❑❑ E ❑
i{; ;^
9
ELĴD
❑ ^a°-^
❑ D❑❑❑ HD
10
❑ LJD ❑ rrCIE[1]
11 =EL ❑DEE ❑
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134. KUNMETU.

-

E1 la 81 subaj litergrupoj kunmetu
27 naŭliterajn vortojn laŭ jenaj klarigoj.
Iliaj kvaraj literoj, samorde legataj,
formas proverbon.
Klarigoj : 1. ekmediti. 2. kontribui. 3. La solvojn sendu la nederlandanoj al
fruktoj en siropo. 4. brakoparto. 5. S-ro G.J. Teunissen, Burg. Tellec/enstr.
finvendita. 6. tute pura. 7. ilo por 21 hs., Amsterdunt-Z., kaj Flandra Ligo
punmortigi krimulon. 8. floreto. 9. al Postbus 342 (Enigmoj), Brussel anka. zi brulumon. 10. parto de maten- taŭ la 20-VIII-'52.

B!EILiOGRAFIO
Lucien Laurat: „Staline, la linguistique, et 1' imperialisme russe." Uitg.
Les Iles D'or Paris 1.951.
De auteur is zeer bekend met Russische toestanden. Jarenlang verbleef
hij te Moscou. Zijn specialiteit is economie. Verleden winter was hij gastprofessor aan het Europacollege te
Brugge. Hij is een actief esperantist
behorende tot de intieme groep van
de bekende Parijse satirist Raymond
Schwartz.
In onderhavig werk, behandelt hij in
91 blz. eerst de officieel erkende linguistische theoriëen van N. Marr van voor
cie 2de wereldoorlog. Deze Marr en
zijn volgelingen stonden zeer sympathiek
tegenover Esperanto. Onze taal werd
er ook van regeringswege gesteund en
was in Rusland zeer verspreid. Nadien
kwamen plots de banbliksems van Staover Marr en zijn theoriëen. Zijn volgelingen bekenden aanstonds schuld en
dwaling. Hij zelf moest het niet meer
doen gezien hij ondertussen reeds gestorven was. In een zeer klaar betoog
wijst schrijver op de verborgen redenen
van dat alles. En op de werkelijke
doeleinden van het regime. Het is een
waardevol wetenschappelijk werk dat
door alle esperantisten zou moeten gelezen worden.

Liberigo de timo kaj mizero, broŝuro
2 opaĝa, kompilita de Th. Stillebroer
kaj tradukita de C.Joon, estas eldonita
de Internacia Asocio Bellamy; enhavas
i.a. kritikon pri la nuna ekonomia sistemo kaj direktivojn por la realigo de
ŝanĝoj en la ekonomia kaj sociala
strukturoj laŭ la propono de E. Bellamy,
por tiel atingi la ce_on de I.A.B.: ekonomia egaleco por ĉiuj. Prezo gld 0.30:
havebla ĉe I.A.B.: Koningsstraat 188,
Beverwijk, Ned.
HAMBURG.
Ilustrita 16-paĝa faldfolio pri Hamburg
kun 48 fotoj kaj teksto en Esperanto,
senpage havebla ĉe Fremdenverkchrsverein, Glockengiesserwal, Hamburg I.
Bingen. Tiu urbo aldonis esperantlingvan folion al sia germanlingva
broŝureto. Se la esperantistoj amase
demandos ĝin, kaj petos informojn en
Esperanto, pli belaj rezultatoj sekvos.
Adreso : Urba Trafik Oficejo, BINGEN
Germanujo.
-

Trondheim. Bela, kolorita faldfolio.
Scandinavian Airlines system. Faldfolio kun informoj.
Padova (Italujo). Granda folio kun
informoj pri la foiro kaj ilustrita broŝureto pri la urbo. Adreso: Via N.
Tommaseo, 59 Padova.
Folieto pri la aŭto-pramŝipo Fredristad-Larvik-fredrikshavn. Adreso :
Postboks 2443 Oslo.

KORESPONDANONCOJ
Deziras korespondi kun flandroj aŭ
nederlandanoj 12 diversaĝaj kaj diversprofesiaj gekomencantoj, membroj de
Jokosuka Esperanto- grupo. Adreso
s-ro Nakamura Eiji, 6-16 Kinugasa-soo,
Hirasaku-Match. Yokosukashi, Japanujo.
Deziras korespondi Josef Houfek,
18 -jara studento, adreso : Zizkov 83,
Kutnir Hora, t elioslovakujo.
S-ro Albertino Alves de Almeida, Av.
Tereza Cristina 73, Belo Horizonte M.
G., Brazilo, 27 -jara fraulo, deziras korespondi kun fraŭlinoj.
Karl I4littenzwei, Hubertusweg 13,
Siegen (Germanujo) Serĉas Flandran
Esperantistan Armeanon en Siegen.
Deziras Korespondi Pri Historio,
Popolmoroj, Literaturo, Geografio!
Fino Cristiane Landuyt (17 j.) Onderdaele 40, Ursel (Belg.).
Fino Diane van Hecke (18 j.) , Kasteelstraat 5, Zelzate. (Belg.).
Fino Georgette van Poelvoorde 16 j.),
Burg. Pussemierstraat 79, Eeklo (Belg.).
Fino Laurette Gillis (18 j.), Balgerhoeke 1 Post Adegem (Belg.).
Fino Tanca de Vreese (18 j.), Kerkplein 8, Eeklo.
Fino Huguette de Lombaerd (17 j.),
Groenstraat 51, Zelzate.
S-ro Robert de Coninck (17 j.), Stationstraat 119 Maldegem (Belg.).
.

DIVERSAMOJ
En Guatemala fondiĝis Guatemala
Esperantista Asocio kiu apelacias al la
bonvolo de la tutmonda Esperantistaro
por kompletigi sian bibliotekon. Librojn kaj broŝurojn danke akceptas
Guatemala Esperantista Asocio, 15 C
No 3-71, Guatemala-Urbo, Guatemala.
Centrameriko.
En Milano fondiĝis Itala Scienca
Klubo Esperantisto kun la celo kunigi
ĉiujn italajn esperantistojn kiuj interesiĝas pri la praktika apliko de Esp. en
la kampo scienc-teknika kaj eldoni fakajn terminarojn en la internacia lingvo. Adr.: s-ro P.Marelli, Piazza Napoli
40, Milano.
Sed la arto ja neniam estas ia „ismo",
aŭ direkto: tial ke ĝi ĉiam iras la saman direkton. Sur la montoj estas nur
unu vojo, kiu taŭgas. La aliaj ankaŭ
estas amuzaj : sed tie eblas perdi la
vojon. Estas ĉirkaŭ-vojoj.

LOGIKO KAJ TRADICIO

Muzikolimpiado en nederlando

Lanti iam asertis, ke Esperanto estas
la plej malfacile ellernebla lingvo, ĝuste pro tio ke ĝia uzado baziĝas sur
logiko, t.e. sur tute ne kutima homa
aginstigilo. Tamen niaj propagandistoj
ne forgesas reliefigi tiun altvaloran
kvaliton, kiun posedas ĝiaj gramatiko
kaj vortfarado. Ili metas unu kontraŭ
la alia la instruadon de la t.n • naturaj
lingvoj, kiu entute baziĝas sur tradiciaj
legoj kun malfortaj apogoj al la logika
rezonado, kaj la instruadon de Esperanto, kiu sin turnas al ĉiuj intelektaj
kapabloj de la lernanto kaj vaste aplikas la logikajn leĝojn pri dedukto kaj
analogio.
Bedaŭrinde se logiko helpas la unuajn
paŝojn de la lernanto, ĝi baldaŭ trovas
survoje alian kunvojaĝanton, kiu tendencas bremsi pluan iradon: iuj ĝin
nomas bombaste lingva tradicio, aliaj
pli simple ĝenerala lingvouzo. Kaj ofte
montriĝas, ke tiu ĝenerala lingvouzo formiĝ•is se ne hazarde kiel en la naturaj
lingvoj, almenaŭ iom kaprice. Formoj
parencaj ne estas paralele uzeblaj
praktiko ne konformigas al teoriaj postuloj, k.t.p. Jen kelkaj ekzemploj: en la
tabelvortoj : iom ne signifas iakvante,
kiel postulus la logiko, sed In algra.ndkvante ; en la praktiko oni povas krii
tiel laŭte kiel oni povas, sed oni ne povas krii tial, kial tion malpermesis la
patro. La lingvouzo postulas „ti.1.1, ĉar
tion malpermesis la patro". Kial kun
tiu senco jam de longe fariĝis arkaikajo. Oni povas * esi labori, sed oni ne
povas daŭri labori (oni daŭrigas la
laboron). Oni povas diri ,.la nuna epoko" sed oni ne povas diri „la jena epoko" (la lingva tradicio malpermesas la
uzadon de la artikolo antaŭ la vorto
jena, kiun gi konsideras kiel demonstrativon, kaj demonstrativo ne toleras
la artikolon antaS si). La uzo de Ia
akuzativo en la ée-prepozitivo por signi
la almovon estas tute logika kaj tamen
la lingvouzo, konformiĝante al la Zamenhofa uzado ĝin konsideras malkorekta. El la P.V. oni povus ĉerpi multajn
mallogikajojn, kiujn sankciis la ĝenerala lingvouzo. La U.V. donas al la
radiko „korekt-" verban karakteron
tamen en la adjektivo „korekta" tiu
radiko havas plenan adjektivan valoron
kun la senco „ĝusta, senerara". Se ĝi
konservus sian verban valoron, tiu vorto signifus „ĝustiga, senerariga".
Iuj esperantistoj opinias, ke nur logiko devus regi la ĝeneralan lingvouzon
kaj iafoje ne hezitas spiti al la tradiciaj leĝoj, forgesante ke Esperanto jam
ne estas projekto aŭ senviva mekanismo,
kiun oni povas modifi laŭ sia plaĉo.
Lanti akre kritikis tiun trologikemon,
kiun li nomis iderno pro la principoj,
kiuj iam gvidis la aŭtorojn de Ido en
la reformo de E3peranto. Tamen, apogante sin sur tiu sama logiko, li konsilis
la uzon de la radiko „ali-" en la tabelo
de la korelativaj vortoj malgraf la
maloportuna dusencigo de la vorto „alie". Tiu rompo de la tradiciaj leĝoj,
kiam ili ne malrespektas laFundamenton,
estas konsistiga parto de la lingva
evoluo kaj ĝia influo sur tiu evoluo indas apartan studon.
F. BARONNET.

La provinco Limburgo estas konata
en Nederlando pro la grandaj popolaj
festoj. Unikan lokon tiurilate okupas
la urbo Kerkrade.
Dum 3 - 19 Aŭgusto 1951 oni aranĝis
tie ĉi internacian muzikkonkurson, al
kiu partoprenis 5000 muzikantoj el
Anglujo, Aŭstrujo, Belgujo, Danujo,
Finnlando, Francujo, Germanujo, Hispanujo, Irlando, Nederlando, Norvegujo,
Svedujo kaj Svisujo.
La loĝantaro de Kerk rade kunlaboris
per senkosta enloĝigo de la multaj
eksterlandanoj, kiuj ĝenerale restis kvar
tagojn en la urbo. Car la urbo ne
disponis je sufiĉe granda ejo, la konkurso okazis en grando tendo, kiu povis enhavi 4000 personojn. La interna
cia juĝantaro konsistis el 3 mondkonataj
rr.uzikistoj kaj orkestestroj el Anglujo,
Francujo kaj nederlando. Honormembroj de la konkurskomitato estis i.a. la
Nederlanda Ministro de Instruado, Artoj
kaj Sciencoj, la Ambasadoroj de 8
landoj kaj multaj aliaj aŭtoritatuloj.
La organiza komitato, kies prezidanto
estas la urbestro de Kerkrade, celis ĉefe
per la konkurso internacian komprenon
kaj interfratiĝon. Tiu- kaj ankaŭ alirilate la konkurso fariĝis granda sukceso. La gastigantoj ricevis multajn invitojn por reciproke viziti la gastojn en
iliaj landoj kaj intertempe jam diversaj
el la Kerkradaj orkestroj kaj kantistaroj
faris eksterlandajn ekskursojn kaj aliaj
preparas eksterlandan vojaĝon dum la
someraj libertempoj.
Pro la granda sukceso la organiza
komitato decidis en la estonto organizi
Muzikolimpiadojn en sia urbo. Jam
nun gi faras aranĝojn por organizi en
la jaro 1954 la iinuan olimpiadon. Oni
jam interkontaktis kun la UNESCO
kaj luis la grandan koncertejon, kiu
utilis dum la „Festival de l3ritain" en
1951 en Londono. La ejo, ]citu estas
longa 75 metrojn kaj larĝa 33 metrojn,
povas enhavi 8000 personojn. Orkestrojn i.a. el Pakistano, Islando kaj
Argentino oni min jam atendas. La
organiza komitato intencas diverslingve
presigi prospekton por sendi milojn en
la tutan mondon. La lokaj esperantistoj
proponis ankaŭ uzi Esperanton. Kvankam kelkaj membroj de la komitato
estas favorantoj de Esperanto, la plimulto da ili ankoraŭ estas skeptikuloj
rilate Esperanton.
La celo de tiu ĉi artikolo estas, pruvi
al la organiza komitato, ke Esperanto
jam progresis sufiĉe por utiligi internacian aferon kaj decidigi ĝin ankaŭ uzi
nian helplingvon. Samtempe ankaŭ nia
afero utilas per ĝi.
Nia peto al vi, leganto, estas :
le atentigu orkestrojn. fanfaristarojn
kaj muzikantarojn en via loĝloko je la
Muzikolimpiado en Kerkrade kaj instigu ilin esperantlingve peti informojn
kaj prospekton ;
2e. vi mem petu, ankaŭ esperantlingve,
informon kaj prospekton.
Skribu tuj kaj grandnombre kaj se
la organiza komitato ricevos multajn
leterojn kaj poŝtkartojn esperantlingve,
ĝi sendube uzos nian lingvon. La adreso estas : Organiza-komitato „Muzikolimpiado", Gemeentehuis, KERKRADE,
Nederlando.

(el„Franca Esperantisto" Okt.-Nov.'51.).

Anticipc dankas al vi. La Esperantogrupo „La Nigra Diamanto", Kerkrade.

-

temeariamacimai

Pensoj de Biologo
de J. Rostand
Farante la homon, la universo donis
samtempe al si viktimon kaj juĝiston.
Por toleri la vivon, la helpo de ĉiuj
veroj kaj de ĉiuj iluzioj ne estus troa
al la homo,
Estas malpli en la ĉielo kaj sur la
tero ol revis niaj filozofioj.
La homa cerbo : monstra tumoro de la
universo, kie, kiel malignaj ĉeloj, sen
bride generiĝas la demandoj kaj la
angoroj.
La sola fiero, kiun pretendu la homo:
esti la plej komplika kunmetaĵo de molekuloj.
Formiko ne suspektas ke gi estas nur
formiko ; sed homo scias ke li estas nur
homo.
La homo sufokiĝas en la homo.
Oni mortigas homon, oni estas murdisto ; oni mortigas milionojn da homoj,
oni estas konkeranto. Oni mortigas
ilin ĉiujn, oni estas dio.

La popolo ofte parolas lingvon pli
bonan ol verkas la poetoj, kaj certe pli
kernan ol la instruistoj.
Kia miraklo ! La fonto de la lingvo
estas la popolo, kaj ne la vortaro.

La grandaj spiritoj ĉiam servas la
veron, eĉ kiam ili kontraŭbatalas ĝin.

Oni ne timu iam ebrii. La tero estas
tiom ronda, ke oni neniel povas fali de

Kiel le virinoj, la veroj ne ĉiam estas
malfacilaj tiom kiom ili estas belaj.

El la nederlanda: Hedero.

Estas grandaj kaj etaj veroj, sed éiuj
estas samrasaj.

gi.

AUG. 1952

Por ni, nenio estas kompreninda kaj,
ekster ni, estas neniu por kompreni.

La malcertoj de la scienco ne estas

malpli relativaj o1 ĝiaj certoj.

La konsolaj veroj estas dufoje demonstrendaj.
La kritikistoj, kiuj trovas intencon
en la plej etaj detaloj de la majstroverkoj pensigas pri naturistoj kiuj, en la
vivantaj organismoj, asignas rolon al la
plej eta haro.
Oni pli facile sekcas ol difinas sin.
La Rouchefoucauld kaj Babinski ambaŭ troigis : ne ĉio en la virto, nek en
la historio, estas ŝajnigo.
La psikanalizo instruis al ni ke la
homo estas lupo ne nur por la proksimulo, sed por si mem.
Iam oni bezonus iom pli ol oni meritas.
La maloportunajo de la vero estas ke
gi tro similas kion opinias la kontraŭulo.
Ni malpli ŝatas pravon ol la liberon
malpravi.
La milito : milionoj da kadavroj por
konsistigi tion kio estas la plej malloga, - la historion.
Ne estas inteligenta feliĉo.
(El „Pensees d'un Biologiste"
Esperantigis: Hedero)

