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Supernationale Taal problematiek
-

Iam estis laŭdinda kutimo esplori sian pasintecon, por tiel ĵeti
lumon sur la estontecon. Ĉu ni
konfirmu tiun utilan tradicion,
esperante ke ĝi kontribuos por
instigi nin plu labori por nia alta —ĉu tro alta ?— idealo .
La kunlaboro LEEN-FL.L.E.
pasintjare ja havis rezultatojn:
estas interalie menciindaj, la
komuna roterdama sukcesintakongreso, la „komuniko" de
la biblioteka servo ; speciale
estas substrekinda la decido ke
ilia kunlaboro fariĝu pli vasta,
decidante la komunan okazigon
de „Beneluksa" kongreso, kun
R.B.L.E. : tie ni sekvas la de ni
indikitan vojon, la vojon de kunigo de la Esperanto-fortoj. Ni
notu ke tiu kunigo de fortoj plej
flue „funkciis" kaj ke la Kongreso nepre fariĝos sukceso : en tiu
vi certe plej helpos, paga.nte (nu,
ĉiam tiu sama malbeninda monbezono !) plej rapide vian kotizon,
tiel pruvante la vivantecon de
niaj respektivaj Asocioj . . .
Por FL.L.E.-anoj plialtiĝis la
kotizo: iuj grumblos, asertante
ke vere maloportuna estas la mo. .

-

mento. ili kredeble pravan, sed
Ke lna Ligo prokrastis tiun decidon —kiom eble—'
111 iorgesas

Het werk van Dr. Lapenna „Aktualaj
Problemoj de la Internacia Vivo" heeft
overal een uitstekende ontvangst genoten, ook in de bladen der juristen.
Het Ned. Juristenblad publiceerde een
waarderende recensie, waarbij de gemakkelijkheid van het Esperanto op de
voorgrond werd gesteld. Een lezer van
genoemd blad, Mr. H., nam in een artikeltje onder bovenvermelde titel stelling tegen de uitingen in de recensie en
maakte Dr. Lapenna er een verwijt van,
dat deze voor zijn publicatie een „verouderde" (lach niet, lezer!) „supernationale" taal gekozen had. Bovendien
beweerde Mr. H. dat Esperanto niet
voldoende internationaal was en staafde
dit met enige voorbeelden. Zulks vanzelfsprekend ter propaganda van een
andere en „betere" internationale taal.
Daar in de laatste tijd meerdere dergelijke uitingen in de pers verschenen
zijn, menen wij dat het zijn nut kan
hebben het antwoord van Dr. Lapenna
hieronder weer te geven. Wij citeren
dit zonder enig commentaar (overeenkomstig de wens van Dr. Lapenna).
Ieder gebruikt de argumentatie daar,
waar zulks nodig mocht blijken,
Ziehier dus het antwoord van Dr.
Lapenna aan Mr. H.
„Het artikeltje „Supernationale Taalproblematiek", verschenen in no. 29 van
Uw blad, heeft mij zeer verrast. Het
feit, dat ook een juristenblad belangstelling toont voor het steeds meer op de
voorgrond tredende talenprobleem in de
internationale betrekkingen, moge op
zich zelf verheugend zijn, doch de onjuiste Pn Inarx.arraMi,wboweri~n in hot Ar-

tikel en zijn polemische toon zijn mijns
inziens te laken.
Het is niet mijn gewoonte, personen te
antwoorden, die menen, dat zij het recht
hebben, een auteur niet minder dan een
„verwijt" te maken, omdat deze in een
bepaalde taal schrijft. Uitsluitend in het
belang van de waarheid en van een juiste voorlichting van Uw lezers, zie ik mij
echter genoodzaakt, hierop een uitzondering te maken U deze regels te schrijven.
De schrijver van het artikeltje, Mr. H.,
is of in het geheel niet op de hoogte van
de dingen, waarover hij schrijft, of hij
stelt ze met opzet in een onjuist daglicht. Hij zegt, dat in het Esperanto de
woorden hoeveelheid en kwaliteit „kiomeco" en „kialeco" zijn. De waarheid
is, dat hij in het kleinste Esperanto-woordenboekje voor deze woorden „kvanto"
en „kvalito" zal vinden.
De heer H. meent, dat bv. de vorm
„national" meer internationaal is dan de
vorm „nacia". Ook deze bewering is
onjuist. Om U niet te vervelen en met
breedvoerige bewijzen omtrent het internationale karakter van de stamwoorden in het Esperanto, wil ik er alleen op
wijzen, dat hetzelfde woord in het Latijn
„patio" is en dat dit woord juist deze vorm
in meerdere talen heeft behouden, bv. in
het. Russisch (nacija), Servisch (nacija),
Kroatisch (nacija), Portugees (naéao)
enz. Het is dus heel riskant, zich uit te
spreken over de vraag, welke vorm van
hetzelfde internationale stamwoord het
gemakkelijkst te begrijpen is. Voor
sommigen zal het deze, voor anderen gene vorm zijn al naar gelang van de
-

moedertaal van-de toehoorder of lezer

.

Ili foje esploru ĉu la kulpo de
tiu neceso ne kuŝas en ili mem:
ili ja devis varbi malmultajn Bekojn da novaj membroj —kaj
ili ne plenumis tiun peton
Ili ĉi-foje nepre akceptu tiun
oferon, memorante ke ili per Ia
kotizopago vivtenas sian organizaĵon, ke anigante novulojn, ili
ebligas tiom multe, ekz. ankaft
la malpliigon de la kotizo fine de
la nuna jaro!
Sed estas pli : ne sufiĉas la
kotizo, estas precipe bezonataj la
—neniel teoria— kunlaboro, la
koro, la animo, la entuziasmo de
ni ĉiuj! Ĉu vi ne povas promesi,
FL.L.E.-anoj, tiujn partoprenon
kaj „ĉeeston", dum 1953 ?
Nu, la literatura konkurso
LEEN-RBLE-FL.L.E. efektiviĝos,
—ĝia regularo aperos en la venonta numero —; la dupaĝa aldono sekvos en tiu esperiga jaro
1953!
Cu peti niajn a nojn ankaŭ sur
tiuj kampoj „kun-punlabori", por
ke la ekzistanta kunlaboro fariĝu
iom post iom pli vasta, sincera
kaj morale kaj finance fruktodona ?
Al iuj eble ŝajnos bedaŭrinde
ke ankaŭ nia Movado devas esti
realista, sed ni sincere konfesu
ke tiu realismo —neniel „malvasthorizonteco" !— estas efektive nepra kondiĉo de sukceso.
T.V.G.
'.
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LA ESTONTO ESTAS NIA
FLANDRA LIGO ESPERANTISTA

La redaktoroj de
Nederl.-Flandra Esperantisto
deziras
al ĉiu membro, kunlaboranto,
leganto

Feliĉan kaj prosperan
Nov jaron !

B E N EL t1 K S A ESPERANTO-KONGRESO
Antverpeno, majo 1953-a
Oficiala Komuniko n-ro 2.
En modela kunlaboro, la L.K.K.-ano j, membroj de la tri koncernaj Esperanto Ligoj, ellaboris definitive diversajn punktojn
de la programo de la Beneluksa Esperanto-kongreso, kiu okazos en Antverpeno, la 23an, 24an kaj 25an de majo 1953a.
Pasintan semajnon, la. L.K.K. faris la necesajn aranĝojn por
ke ni disponu, por okazigi la diversajn programerojn, pri tuta
konstruajo kun luksaj salonoj en plena centro de la urbo.
Tiamaniere la kongresanoj estos ĉiam. sufiĉe proksime al siaj
hoteloj kaj ne perdos tempon, trairante aic traveturante tutan
urbon.
Jen koncize la programo de la kongreso:
Sabaton: Jarkunsido de F.E.-I.
Jarkunsido de B.E.-I.
Gvidata promenado tra Antverpeno
Ligestrarkunsido de Fl.L.E.
Laborkunsido de R.B.L.E.
Kultura Horo
Oficiala mal f erma kunsido de la Beneluksa Kongreso
Granda Kongresa. Balo
Dimanĉon : Diservo por Katolikoj
Diservo por Protestantoj
Laborkunsido de L.E.E.N.
Jarkunsido de Fl.L.E.
Solena Kunsido de R.B.L.E•
Akcepto de la Urbestraro
Oficiala Fotogra f ado
Komuna Tagmanĝo (Prezo B fr. 75, trinkmono enkalkulita)
Dua Laborkunsido de L.E.E.N.
Agrabla posttagmezo
Komuna Panmanĝo (Prezo B f r. 45, trinkmono cnkalkulita)
Festvespero kun la kunlaboro de la tri Ligoj
Lundon : Tre varia ekskurso.
En nia proksima komuniko ni publikigos la kompletan programon, kun la ekzakta horaro kaj ni aldonos la oficialan
aliĝilon. Intertempe, ni insistas por ke niaj membroj TUJ
ĝiru sian kongreskotizon de bfr 50, guld. 3,5 al P.O.K. (L.E.E.N.)
n-ro 34563 de P. Mabesoone, P.Ĉ.K. (Fl.L.E.) n-ro 2321.50 de
J. Terrijn.
H. Sielens
M. Jaumotte
Prezidanto
Sekretario
-

ABONNEMENTEN:
België: 75 fr.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

en van de andere talen, die hij kent. Men
moet echter niet vergeten, dat de Internationale taal niet alleen bestemd is
voor de intelectuelen van bepaalde naties, maar dat zij moet dienen voor hen,
die behoren tot alle natie's en tot alle
lagen van de maatschappij ; niet alleen
om te lezen en te luisteren, maar ook om
te spreken en te schrijven. Hieraan voldoet het Esperanto door zijn internationale woordenschat en door zijn vernuftig eenvoudige grammaticale structuur
in zo hoge mate, dat het ondanks alle
hinderpalen waaronder zulke verwarrende inlichtingen als bv. in het artikeltje van de heer H. worden gegeven, zeker
niet in de laatste plaats komen - in alle
uithoeken van de wereld is doorgedrongen en momenteel door honderdduizenden
op ruime schaal practisch wordt toegepast. Een enkel teken van die uitgebreidheid is o.a. het feit - zeker niet zondat een
der belang voor uw lezers
werk als mijn boek „Aktualaj Problemoj
de la Internacio Vivo", dat zeer speciale
onderwerpen van internationaal Publiek
Recht behandelt, in 1-2 jaar is uitverkocht al is het in het Esperanto geschreven. Een resultaat, dat dergelijke speciale werken zelden bereiken wanneer
zij geschreven zijn in een nationale taal,
de grote talen zoals het Engels, Russisch,
Spaans, e.a. niet uitgezonderd.
Tenslotte nog het volgende : De schrijver van het artikeltje spreekt over
„supernationale talen" (in het meervoud )
en noemt het Esperanto een „verouderde" taal. De werkelijkheid is, dat de
Internationale taal, waartoe Dr. L. L.
Zamenhof het initiatief nam, zich in
haar 65-jarig bestaan ruim en vrij heeft
nnhvik1reld Pn vonfttlnrend ia verriikt
met nieuwe uitdrukkingen en vormen,
terwijl zij toch haar eenheid volledig
heeft behouden, zodat zij steeds beantwoordde en beantwoordt aan de behoeften van hen, die haar gebruiken. Die
grote ontwikkeling geschiedde en geschiedt niet volgens de voorschriften van
de een of andere hogere taalkundige instantie, maar zij gaat langzamerhand,
door de toepassing van de taal in de
practijk op alle internationale gebieden.
Een taal met een rijke vertaalde en originele literatuur ; een taal, waarin vele
literaire, wetenschappelijke en vakbladen verschijnen ; een taal, waarin dagelijks radiouitzendingen worden gegeven;
waarin geleeerden zonder enige moeite
schrijven en lezingen houden bij allerlei
gelegenheden, maar in het bijzonder in
het kader van de Internationale ZomerUniversiteit ; een taal, die de huiselijke
taal is in honderden gezinnen van verschillende nationaliteit - zulk een taal
kan men waarlijk niet „verouderd" noemen. Het vereenzelvigen van een dergelijke wijd verbreide levende taal met
allerlei taalprojecten, die een ieder, die
zich maar enigszins met dit vraagstuk
heeft beziggehouden, zonder veel moeite
kan fabriceren, nu het genie van Dr.
Zamenhof de zaak eenmaal heeft opgelost, betekent gebrek aan begrip voor de
meest essentiele functie van de taal:
haar maatschappelijke functie. Lang,
inderdaad zeer lang is de weg van taalproject tot volledige, op alle gebieden
van de maatschappij goed functionerende levende taal."
-

-

-

-
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De redactie van het Ned. Juristenblad heeft dit artikel, dat uiteraard
door Dr. Lapenna in het Esperanto
werd geschreven en vertaald door Mej.
M. H. Vermaas, Rotterdam, slechts met
een geringe bekorting opgenomen.
P. M.
LA REDAKCIO

...

.

. komunikas ke la Zamenhofa fotoj, aperinta en la decembra numero,
estis afable disponigata de s-ro D. van
Peteghem (Mechelen); ĝi montras la
Majstron kaj aliajn eminentulojn (kiujn?), okaze de la Universala Kongreso,
1911 en Antwerpen.
anoncas ke aperos en la februara
n-ro Kroniko de la Historio (daixrigo),
Esperanto-literaturo en nederlandaj puplikaj bibliotekoj (G. P. de Bruin), Titolaj Problemoj (K. Wilgenhof )
aldonos kongres-aliyilon en la venonta numero, tute kompletan kaj
logan!
...

....

FLANDRA ESPERANTISTO

NUMMER 1 - PAGINA 2
VIVU LA PRESISTOJ !
Mi havas la vojon
ĉiumonate legi inter
40 kaj 50 Esperanto
„gazetojn" ; almenaŭ
6 el ili, se oni ne konsideras la malmultajn
internaciajn revuojn,
estas „gueblaj", laŭ
ekstero kaj enhavo . .
Do fakte povus malaperi multaj, neniel malutilante (iam
eĉ favorante) la Esperanto-movadon.
Cetere, e n. ĉiuj ni grandparte renkontas
la saman en.havon, kiun ĉiu Esperantisto nepre sciu por konvinki sin mem
kaj provi tion ĉe eksteruloj. Mi celas
ekz. la internaciajn, landajn realigojn
kaj novaĵojn - kiuj restas ofte nur
lokaj n.ovajoj, kiuj interesas praktike
nur izolu.lojn.
Mi deduktas : la plej granda parto de
la E-,.gazetoj", estas presata ... x-foje!
Vivu la presistoj! . . •
Mortu la Esperantistoj ... estu nur
pro manko de financoj, pro la presisto)!
-

La plej grandan malhelpon tamen nek
rutino nek sindono povas forigi. Jam
de jaroj la Hálzel-bildoj por tiel diri
ne plu estas uzataj ĉe la instruado de
modernaj lingvoj, tiel ke ili estas malpli ofte troveblaj. Nu, sen la koncernaj bildoj ĉi tiu teksto ne estas uzebla.
La lingvo tute kontentigas, malgraŭ
kelkfoja nekutima aŭ erara vortuzo (p.
21: de la muro pendas/sur ; 32 : li surŝarĝas la garbojn sur la veturilon/ŝargas la veturilon per garboj ; 37 : ne
mankos la okazon/maltrafos; 55: ĝi devenas de la parto de iu alia; 43 : ili ridas je mi/mokridas, dum : 61 : la patrino ridas je sia knabineto/ridas al ; 64 :
ĉiu bulko pezas du kilogramojn/pano,
panbulo, ĉar bulko - paneto; 65: apartigu
32 bulkojn inter 8 homoj/partigu, dividu ; 75: ĉiulandanoj ; 76: egale/same
kiel ; 76 : laŭlonge de la vojaĝoldum ;
120: spite kontraŭajn agojn/spite ..N),
ellaso de kutime uzata sufikso (72 :
ŝtuparolŝtupareto ; 96 : aŭskultaro/aŭskultantaro ),

LA STUDANTO
Uitwerkingen van de opgaven in het
vorige nummer
:

Oefening 4 A :
NE UZITA REKLAMO
Estante 1) knabo, P.P. jam estis bona
desegnanto. Multaj kajeroj kun bildoj
desegnitaj de li estas ankoraŭ konservataj 2) en ŝranko lia. La plej bone
sukcesintaj 3) bildoj estis enpresigataj 4)
en infangazeto. Tiuj gazetoj jam flaviĝintaj 3) ne estis forjetataj 6). Kelkfoje
ili estis montrataj al admirantoj.
Fininte 7) sian studon . . . ., li devis
elekti preferotan $) profesion. Li ĉiam
estis preferinta 9) la desegnadon
ofte bone salajrata.
Desegninte 10) jam multajn tre zorge
ellaboritajn . . .. li foje estis vizitata
de la fabrikisto de la famkonata raz,

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ

Pikilo.

Okaze de Novjaro 1953 donaco librojn.

BIBLIOGRAFIO
TRA LA JARO, Esperanto Lernolibro
por Ko nencantoj ĉiulandaj, kompilita
de Lucy E. Waddy, Eldonis Chunggu
Universitato, Taegu, Koreujo, 1952. 120
p., 13 x 19.
Jen fotografia (ofseta) represo de ne
plu nova lernolibro : la unua eldono ja
eliris jam en 1914 ĉe Dent and Sons
Ltd., Londono, en ties serio de lernolibroj por modernaj lingvoj. Ne menciite en katalogoj de niaj libro-servoj, ĝ i
restis nekonata en niaj medioj malgraŭ
ĝiaj kvalitoj. Tial eble utilos kelkaj
konsideroj pri enhavo kaj metodo.
La aŭtoro konsekvence aplikas la
principojn de la rekta metodo, kiuj antaŭ pli ol duona jarcento funde renovigis la instruadon de modernaj lingvoj :
- instrui la lernotan lingvon unualoke
parole, pere de tiu lingvo mem, plejeble
evitante la uzadon de la gepatra. La
gepatra ja tro facile uzurpas la disponeblan tempon kaj konsiderinde reduktas
la praktikon, la „konversacion", nepre
necesan por akiri efektivan scion de la
lingvo ;
• . . n p er kiu eblas
nomi objektojn aj es a ojn o •
nin ĉir•kaŭantajn, kaj priskribi per komune uzata frazkonstruo agojn daŭre
okazantajn ĉirkaŭ ni ;
- instrui tiun vortprovizon, montrante
la objektojn aŭ la agojn senpere, aŭ
malrekte per bildoj, kio eliminas la
neceson traduki ;
- limigi la gramatikajn regulojn :
- forigi la tradukekzercojn.
Tiel TRA LA JARO, ĉar nur Esperantlingve verkita, konvenas al ĉiulandaj komencantoj. Sian vortmaterialon
ĝi ĉerpas el la tiutempe multuzata serio de murbildoj de Hólzel pri la kvar
sezonoj. Kelkaj aldonitaj rakontoj havigas bonvenan diversiĝon.
Ne malofte oni riproĉas al lernolibroj
elektantaj siajn temojn el la ĉirkaŭa
medio, ke ili emas tro komplete elĉerpi la koncernas vortprovizon. Penante
ĉion nomi, ili ofte altrudas vicojn da
substantivoj jam pli-malpli teknikaj,
ne komune uzataj kaj sekve superfluaj,
eĉ ĝenaj, en komenca kurso. Tian riproĉon ne meritas la teksto de TRA
LA JARO, malgraŭ ke kiajn 50 lecionojn
konsistigas ĉirkaŭ 1200 radikoj kun
krome multaj kunmetitaj aŭ (lerivitaj
vortoj.
Sed jes oni povas rimarkigi, ke la
teksto ne sufiĉe ekspluatas tiun admirindan strukturon de Esperanto, kiu
pere de plenvaloraj afiksoj ebligas la
lernanton mem derivi vortojn aŭ analize
kompreni unuafoje trovitajn, kaj ĉiuokaze signifas konsiderindan ŝparon de
memorstreĉo. Gi tro sklave procedas
kiel lernolibroj por modernaj naciaj
lingvoj, en kiuj derivajo ĝenerale perdis
sian originan travideblecon, tiel ke ĝi
estu lernata kvazaŭ nova radiko.
El kio sekvas, ke por ke instruado
pere de la koncerna ( cetere, tute ne
malbona) lernolibro estu sukcesa, ĝi estu
komisiita al sperta lingvo-instruisto,
prefere ol al diletanto kiom ajn bonvola kaj sindona. Lia rutino diktos
al li la necesan kaskadon de demandoj kiuj invitas, instigas la lernantojn al vigla konversacio, kerno de
la leciono. La amplekso de la donitaj „Ekzercoj" por tio ne sufiĉas, nek
estas ilia celo anstataŭigi la iniciaton
de la instruanto per tutpreta demandaro.
Kiel ĉe ĉiu lernolibro por internacia
publika, la instruanto speciale substreku la gramatikajn diferencojn inter
Esperanto kaj la nacia lingvo de la
lernantoj, asimiligante ilin per alcelaj
ekzercoj, kiujn la aŭtoro kompreneble
ne povis antaŭvidi.
La instruanto zorge atentigu pri la
vortderivado, kiun la aŭtoro - malprave - nur superfluge tuŝetis, pro la postuloj de la elektitaj konversacio-temoj.
:
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Jen elekto el multaj :

VERKOJ DE Dro. ZAMENHOF
Sankta Biblio
Fundamento de Esperanto
Leteroj de Zamenhof I, II po libro
Fundamento de krestomatio

Gld.Belg. Fr.
60,10,130,72,-

5, 50
0,90
8,55
5,20

ORIGINALA LITERATURO
Vivo de Zamenhof (Privat E.) bind.
Kredu min, sinjorino (Rosetti) bind.
Landoj de l'fantazio (Th. Jung) bind.
id.
broŝ.
La mondon al ni (vojagaventuroj) bind.
La virino en bluo (M. Stuttard)
Invito al efelo (bind.)
id.
(bros)
Bagatelaro ; noveloj
Retoriko (la parolarto) Prof. Dro. Lapenna
Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia
vivo (Lapenntt)
Vivo vokas
bros'.
bind.
TRADUKITA LITERATURO
Miru, Pensu, Ridu (Bennemann )
Morto de trajno
Kon-Tiki (Thor Heyerdael) : ilustrita
Pinokjo
La mondo ne havas atendejon
(M. Dekker ; trad. Faulhahcr)
Sep vangofrapoj

3,25
5,40
4,80
1,2,35
4,50
4. 50

MF.

72,-

Oefening 5 A :
41,--16,28,r
u5,37,- -

70,-

r

65,--

5,20
5.80

55,-

5,4(1
5,30
14,50
2,75

72,63,165,26,-

2,50
2,35

34,-

08,-_

2_245

ZR--

Vertaal de eerste 7 van de 15 zinnen
van de A-examenopgave van Utrecht.
8 Nov. 1952 in 't Esperanto :
1: Als men Esperanto kan spreken,
is het prettig om een buitenlandse reis
te maken. 2 : Want wij. Esperantisten,
kennen in vele landen geestesverwanten.
die natuurlijk ook Esperanto spreken.
3: Wij allen zijn vrienden en genieten bij
hen vriendschap en gastvrijheid (gastvrij gastama) evenals zij bij ons. 4 : Dat ondervinden wij ook steeds weer
gedurende onze internationale congressen. - 5: Dan komen vele honderden,
soms duizenden personen uit tientallen
6: Daar
landen in één stad bijeen.
ontmoet men Duitsers, Fransen, Engelsen, Spanjaarden, Nederlanders, even
oed als inwoners uit België, Oosten-

-

-

11/1

La hundo Kruso
La nekonatino, novelo ; bind.
broŝ.
La revizoro (Gogoi) trad. Zamenhof
Peer Gynt (Ibsen) bind.
broŝ.
DI VERSAJOJ
.10 folioj (leterpaperoj) -i- 10 kovertoj
50 blankaj poŝtkartoj kun verdkolora insigno
(terglobo kaj Za vortoj „Esperanto",
de tweede taal voor ieder)
100 diversaj glumarkoj
insigno, verda stelo sur ronda blanka fono,
kun pinglo, broĉo aŭ butono
internacia kantaro (139 kantoj el 55 landoj)
id. sed kun la muzika eldono
kantu kun ni (kantareto de LEEN)
„kanteto belsona" de S. S. de Jong

1.80
3.--

2,30
8.50

relddelen zenden hun afgevaardigden
reprezentant-), zoals Amerika. Afrika, Australië en Azië.

r

24,--

25,

-

Oefening 4 B :
Vertaal in het Esperanto :
DREVES UITTERDIJK (I).

0...0

0,50
1.10
1.25
3.25

De heer D. U. wordt beschouwd als
de Nederlandse Esperanto-pionier. Hij
werd geboren in het Friese dorpje
Roodkerk, bezocht de normaallessen in
de Friese hoofdstad en deed als onderwijzer eerst dienst in Bolsward. Als
de meeste Friezen was hij gehecht aan
zijn eigen land, volk en taal, maar hij
voelde zich ook aangetrokken door andere landen en volken. Als hij rijk was
geweest, was hij de hele wereld doorgezworven. Zijn salaris was niet zo hoog
als hij wenste en hij kon dus niet zo
reizen als hij wilde. Toch reisde hij
veel als toerist.
(Wordt vervolgd 1.

17,50
f►,
13 ,

0,$5
0,05

LERNOLIBROJ
Sub la verda standardo (P. Korte) rektmetoda
kurso por infanoj : gvidilo
laborilo 1
laborilo 11
memorigilo
Esperanto leren lezen
Vortoj kaj esprimoj por komencantoj (Zondervan)
Esperantoleerboek Zondervan en Manders voor
Kweekschool, Ulo en Middelbare scholen
Esperanto leerboek, F. Ra•ndi
Esperanto leerboekje H. A. Appel, I kaj II po libro

2,50
0,80
0,90
0,65
1,1,15
2,50
1,5(1

12,50
12,50

Uitwerkingen van Vlaamse Esperantisten vóór 10 Jan. 1953 aan V.E.B., „Studanto", postbus 100, Mechelen; van Nederlandse aan S. S. de Jong Dzn, VValtaweg 3, Tjerkwerd (Fr.)

15,50
3 4, -

30,20,-

.

Wie een gefrankeerde enveloppe voor
terugzending erbij voegt, krijgt het
werk gecorrigeerd terug.

MENDU CE
Boekendienst L.E.E.N., Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom, (giro 76915)
Vlaams Esperanto-Instituut, Blankenbergse steenweg 72, Brugge (p.c.r. 3268.51)
F. E. I. donas de 10 Dec. gis 10 Jan. jenajn rabatojn : 5 procentoj je aĉetoj
ĝis 50 fr. ; 10 pr. je aĉetoj de 50 ĝis 150 fr. kaj 15 pr. je aĉetoj super 150 fr.

uzado de superflua sufikso (36: helpemECo; 85 : profitemECo ; 79: konatULo).
Oni korektu penserarojn kiel: 57 : dekstre de la bildolmaldekstre;
62 : malfrua sezono/frua; kaj 96,97 la
malĝustan klasifikon por : kaŝi, ĉiam,
volonte.
Ne rekomendindaj estas frazoj kiel:
41 : oni povos vidi ilin rondirantajN,
71 : mi vidas ŝin venantaM.
Preseraroj maloftegas kaj neniel ĝenas.
Se preso kaj papero ne estas bonkvalitaj, ĉefe kulpas ruiniganta milito :
pro siaj kuraĝaj klopodoj la koreaj samideanoj plene meritas admiron kaj
subtenon. Vidu: „Helpopeton" n-ro de
Decembro 1952, p. 3).
Fr. C.
NIA LINGVO ESPERANTO, elektita
poezio por deklamo kaj por kanto, de
Karl Vanselow, dus. kajero de unua serio (menda n-ro : 102) eld. Berliner EVerlag, 1952, p. 64, Recenzota.

DE V.T.B. KALENDER 1953

klingo ..., kiu deziris okulfrapontan 11)
reklambildon . . . .
Tuj inspirite 12), P. skizis du kapojn,
unu duone kovritan per barbo kaj la
alian glate razitan. Sub la bildoj estis
skribitaj la tekstoj " Razita per
la klingo . . . ." . . . . sub la kapon
kun la barbo razota 13). Neniam la
Flash
reklambildo estis uzata
inta 14) reklamo!
.

-

Opmerkingen :
1: Niet : estinte ! Hier wijst -ant- op
de gelijktijdigheid van het jongen-zijn
en het goede-tekenaar-zijn. „Estinte
knabo" zou betekenen, dat hij geen
jongen meer was, toen hij reeds een
goede tekenaar was.
2: estas . . .-ataj - worden bewaard;
zijn bewaard.
estas . .-itaj
't Laatste hier minder goed.
3: „Sukcesi" is een onovergankelijk
werkwoord en heeft dus geen lijdend
deelwoord even min als fali enz.
.

.

Was deze oefening te moeilijk ? Vele
trouwe inzenders hadden verstek laten
gaan. Voor oef. 4 B was in het vorige
nummer geen plaats. Hopelijk nu wel.
Maar eerst :

40,-

5,50

Bruln.ntn sekreto
OOI!1

De gevallen boom : la falinta arbo.
De geslaagde prent - - la sukcesinta
bildo. De vormen „falita" en „sukcesita" bestaan niet. De lijdende deelvoor
den komen alleen bij overgankelijke
werkwoorden voor.
4: estis -ataj - werden opgenomen :
estis -itaj --- waren
Voor beide vormen is iets te zeggen.
5: Alle werkwoorden op -iĝi zijn onovergankelijk en hebben alleen bedrijvende deelwoorden. Zie noot 3.
6: Zie noot 2 en 4: -it- minder goed.
7: Deze handeling moet afgelopen zijn
vóór de handeling in de hoofdzin. Daarom „-inte", dat ~nijdigheid aanduidt.
8: De handeling ligt nog in 't verschiet.
Daarom „-ot-".
9: . . had geprefereerd _ estis -inta. Beter dan : estis -anta.
10 : In 't verleden afgelopen handeling,
dus : -inte. Niet: -ante.
11 : Net als noot 8, maar dan bedrijvend !
12 : Beter dan „-ate". De inspiratie
is al ondergaan vóór 't schetsen.
13: Niet „razita". De baard moet nog
geschoren worden. Dus: „-ota".

-

in zijn fraaie, traditionele gedaante, is
verschenen, gewijd aan onze Vlaamse
kerktorens. Krijgen achtereenvolgens
een beurt : de O.L. Vrouwtoren van
Brugge, de Sint-Jakobstorens van Gent,
de Sint Paulustoren van Antwerpen, de
Sint-Goedeletoren van Brussel, de O.L.
Vrouwtoren van Tongeren, de Sint_
Maartenstoren van Kortrijk, de Sint
Walburgistoren van Oudenaarde, de
Sint Gummarustoren van Lier, de O.L.
Vrouwtoren van Aarschot, de Sint-Trudo-abdijtoren van Sint-Truiden, de Sint
Romboutstoren van Mechelen en de
O.L. Vrouwtoren van Tienen. Het
schutblad is bijzonder geslaagd en huldigt de Mechelse toren, wiens vijfde
eeuwfeest zopas gevierd werd.
Deze kalender kost slechts 20 fr.
voor leden van V.T.B. en V.A.B. In de
handel : 25 fr. Hij is te verkrijgen in
de V.T.B.-boekhandels te Antwerpen,
Brugge, Brussel, Gent en Kortrijk, alsook door storting van 20 of 25 fr. -7
1 fr. op de postrekening van een dier
kantoren.
-

-

-

r

NUMMER 1

-

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipl. B: H Appel, Z.O. singel 5,
Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
ĉefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.
-

GAZETAR -SERVO L.E.E.N.

KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESTRARO
Verschillende van onze leden hebben
waarschijnlijk het laatste nummer ontvangen van „Amerika Esperantisto",
waarin een aanval wordt gedaan op de
heer T.Jung, redacteur van ,, Heroldo".
Wij raden onze leden aan, van dit geschrijf geen notitie te nemen, aangezien
een dergelijke actie niet de sympathie
heeft van het Hoofdbestuur.
Algemene leden en afdelingspenningmeesters, opgelet ! De contributies voor
1953 zijn als volgt samengesteld: Algemene leden f 4,25; afdelingsleden f 3,75;
huisgenoot-leden en leden beneden de
leeftijd van 21 jaar f 1,75 en werkloze
leden f 2,25,
La ĉefestraro decidis plialtigi la prezon de la skriba kurso de g. 8.50 al
a^. 12.50
.

Nia gazetarservo, dank' al la fervoro
de la gvidanto, s-ro H.Oosthoek, Bree
49a, Rotterdam, jam bone funkcias. La
sekcioj, kiuj ankoraŭ ne elektis lokan
reprezentanton, bonvolu fari tion kiel
eble plej baldaŭ kaj sciigi la adreson
al la gvidanto.
Ni atentigas niajn legantojn pri klariga artikolo koncerne la gazetarservon
en ĉi tiu numero.

r
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La sekciaj sekretarioj nepre resen.dzt
la respondojn al la ĉiujara demandaro
antaŭ la 10-a de januaro al la jen. sekretario, kune kun. 3 ekzempleroj de la
membrolisto laŭ la stato je la 1-a de
januaro 1953-a. Liston kun nomoj kaj
adresoj de la donacantoj oni sendu antaŭ la 10-a de januaro al s-ro P.M.
Mabesoone, Pythagorastraat 122, Amsterdam-O, kaj al s-ino S.E. te Strakel,ceters, Ltl1Ut'1Ut1 1! 14. urteoergen-1C..
menciante sur i/i la bezonatan ekstrun
kranten de „De Esperantist", kun informo, ĉu tiu kvanto validas por nur
unu numero aga por la tuta jaro.
-

En Zaandam, en la hejmo de s-ro J.
Kuyt, naskiĝis nova sekcio de nia asocio, al kiu aliĝis 13 geanoj. Ni kore
bonvenigas la „Zaan-regionan" bebon en
nia mezo!
Laŭ decido de la antaŭa jarkunveno
la sekciaj delegitoj al la kongreso en
Antwerpen ricevos el la propaganda
kaso subvencion egalan al la sumo,
kiun ili jam lala par. 46 ricevos.

Proponoj por la jarkunveno :
La ĉefestraro proponas trastreki la
lastajn 7 vortojn de par. 54 de nia regularo kaj ŝanĝi par. 74 jene : De redactie staat onder verantwoordelijkheid
van het hoofdbestuur.
La ĉefestraro proponas en 1954 aranĝi nur la jarkunvenon kaj ne la kongreson pro la samjara okazigo de la
Universala kongreso en Nederlando.
Sekcio Amsterdam proponas, por stimuli la vendadon de libroj, ke la tuta
monato decembro estu libromonato.
Opinio de la ĉefestraro : La ĉefestraro aprobas la ideon, sed esperas, ke
oni el la farita propono ne konkludas,
ke nur en la monato decembro la esperantistoj aĉetu librojn.
La 28-an de nov. mortis 56-jara s-ino
A. Pool, kasistino de nia sekcio en Amsterdam. La gemembroj certe ne forgesos s-inon Pool, kiu per regula ĉeesto de la sekciaj kunvenoj donis imitindan ekzemplon al ĉiuj. Ni kore kondolencas la parencojn.
En Rotterdam mortis f-ino J. Snoek
een. anino de L.E.E.N., kiun la membroj en Amersfoort kaj la gepartoprenintoj en la someraj kursoj en Kerk
Avezaath sendube rememores. Niajn
kondolencojn al la parencoj.
-

ALVOKO
S-ro J. D. Brakel, Essenburgsingel 6a,
Rotterdam, petas ke la persono, kiu
en Aŭgusto en Amsterdam perdis Esperantan Biblion sciigu sian nomon al
11, ĉar li ricevis la informon, ke ne-esperantisto trovis ĝin.

Ni volonte akceptis la laboron por
nia Gazetar -Servo L.E.E.N., ĉar ni estas
certaj pri via kunlaboro. Do en urboj,
vilaĝoj kaj izolitaj lokoj vi ne manku,
ĉu ne
La de ni senditajn artikolojn vi povas mallongigi kaj ŝanĝi la stilon 'aŭ
la loka gusto, kaj ni konsilas vin peti
personan kontakton kun la redaktoro.
ĉiu gazeto granda aŭ malgranda, taga
aŭ semajna, religia aŭ neŭtrala, eĉ kluborganoj estas taŭgaj. Sendu ĉiajn artikolojn favorajn aŭ malfavorajn al ni,
prefere la tutan gazeton aŭ eltrancajon
kun la gazetnomo kaj la aperdato. Ne
forgesu ke ni ankaŭ ŝatas vian kritikon kaj konsilojn kaj fine ni ege bezonas ĉiajn novajojn, ĉar ni ne povas
aboni ĉiajn gazetojn kaj ne forgesu la
lokojn novajojn.
?

Centro de Esploro
kaj Dokumentado
petas al ĉiu samideano, leginte ion pri
nia aktiveco ĉe la UNESKO, tuj sendi
la gazeton al ni. Se vi ne plu havas
la gazeton tiam sciigu la gazetnomon
kaj aperdaton al:
Esperanto Persdienst L.E.E.N.
ge-sam. Oosthoek, Bree 49a, Rotterdam
Ne forgesu ke la tuta mondo rigardas
al la okcidenta parto de Eŭropo kaj
precipe al la malgrandaj nacioj. Do
forigu ĉiajn formojn de apatio ĉar nun
ni vivas en tre grava epoko kaj de tio,
kion ni nun faras aŭ ne faras, dependas
grandparte la estonteco. Do ne unu
vilaĝo povas manki. Fine ni povas komuniki al vi ke ni jam havas ĝojigan
sukceson; `raportojn sekvos. mis relego.
La Gazetar- servo.
P.S. Al S-ino S. en Gorinchem. La
Redakcion de Wereldnieuws en N.E. ni
estonte devos preni.

ESPERANTO-EX-AMENS

Postbus 1(10, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario : Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis, tel. 33445 (dum la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14 Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakelo F.E.: Dr. T. van. Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso : A . Nysstraat 37. Anderlecht
,

NOVA ADRESO FL.L.E.
Ni nun disponas poŝtkeston en la urbo
de nia redaktoro. Do, ĉiam uzu nian
novan adreson:
V.E.B., Postbus 100, Mechelen.
NIA JARKUNVENO 7.12.52.
La kompleta raporto aperos enlavenonta numero. La novaj kotizoj estas jam
komunikitaj de la kasistino (vidu sube);
noto ke ni ne postulas kroman kotizon
de kiuj jam pagis antaŭ la apero de ĉi
tiu sciigo ! Ni aldonu ke varbita amiko
(20 Fr) signifas : 10 Fr. por F1.L.E. kaj
10 fr. por la sekcia kaso ; do profitu la
okazon ! Krome, ni substreku ke eksterlandaj amik(in)oj povas aboni F.E. pagante 40 Fr. ; nur estas postulate ke ligano donu la adreson, samtempe pagante la diritan sumon.
Cu mirinde ke ĝenerale la kotizo
plialtiĝis ? Nu, depost la milito ni ne
plu ŝanĝis ĝin, eĉ ne kiam ĉiuj gazetoj
kaj libroj plialtiĝis je 40 0/ 0 . En la ja rkunveno 1951, ni avertis ke pli granda
sumo estos nepre postulata se la nombro
de la membroj restos senkreska. Kaj .. .
nia liga bugeto ne plu ekvilibrus, se ni
ne enspezus pli'
„DEVENO KAJ VIVO DE LA LINGVO
ESPERANTO":
Tiu verko de Petro Stojan, jam aperinta en F.E. (jaroj 1947-1948) estos
eldonata de Flandra Esperanto-Instituto, kiu celas la aperigon de tiu interesa
kaj plaĉa libro, iom antaŭ la Beneluksa
Kongreso en Antverpeno. ĉiuj anoj de
nia Ligo nepre ŝatos posedi ĝin, ne malpli ĉar ĝi estos la unua grava eldonaĵo
postmilita de la Instituto. La aŭtoro
afable subskribos la ekzemplerojn. menditajn de liganoj, kiuj jam ekde 1949 estis
fidelaj al nia Ligo. Ni tamen garantias
la liveron de subskribita ekzemplero,
nur se tiuj membroj pagas antaŭ la
1.2.53 la sumon de Fr. 35. ( p.ĉ.k.) 3268.51,
F.E.I. Blankenbergestwg, 72, Brugge.
n Al'OL11fOJ

Utrecht, 8-11-1952.
A.-examen ; aangemeld 28 candidaten;
opgekomen 27. geslaagd 18; de dames
Th. W. M. Braam; M. J. A. J. de Jong,
A. Sijmons en K. M. Verheel te Arnhem,
C. W. •i. de Looy te Bergen op Zoom,
A. Laansma te Den Haag, A.M. Buisman
te Hillegom en de heren H. Bomhof te
Apeldoorn, mr A. H. den Boer te Baarn,
E. Koning te Brunssurn, W.Kraaijenzank te Deventer, R. Vetter te Hilversum, S. C. Rol te Kro:nmenie, J. Visser
te Marken, A. Kok te Treebeek, P.H.
v. d. Berg en G. Noorman te Utrecht en
H. M. Pieterse te Zwollerkerspel.
B.-examen ; aangemeld 12 candidaten,
opgekomen 11. geslaagd 8 ; de dames
11. E. Schmidt-Groh, A. M. v. Thiel en J.
J. v. Thiel te Amsterdam en de heren
K. Akkermans, H. Hoen en D. Jongeleen
te Amsterdam, B.J. Meeuwsen te Grave
en Chr. M.J. v. d. Heijden te Helmond.

GAZETKURSANOJ KUNVENAS
Okazis kontaktkunvenoj en Wormerveer, Amsterdam-Noord, Zaandam kaj
Purmerend por studantoj, kiuj parto
prenas la skribajn kursojn, aperantaj
en „Noord-Amsterdammer Courant",
„De Typhoon" kaj „Nieuwe NoordHollandse Courant", el kiuj ni ĉeestis
la lastajn du. En Purmerend malfermis la kunvenon s-ro J. A. Wit, ĉefred.
de „Nieuwe Noord-Hollandse Courant"
kaj li povis bonvenigi preskaŭ 300 kursanojn, kiuj per multaj lingvaj demandoj montris sian interesiĝon. Ankaŭ en
Zaandam la kursanoj montris sian entuziasmon. La organiza komitato sub
gvido de s-ro J. Vis faras multan laboron, regule korektante centojn da skribaj taskoj kaj dank' al jjia bona aranjo ĉio marŝis glate kaj la kunvenoj
komencijis kaj finijis precize je la
fiksita horo !
Oni ofte asertas, ke lastatempe Za inte•resijo pri Esperanto estas minimurna,
sed la ĵus menciitaj kunvenoj pruvis
la malon
La entuziasmo de la kursanoj kaj la
plenaj salonoj sendube estis la plej bela rekompenco por la organizantoj, al
kiuj ni deziras pluan sukcesplenan agadon.
K.
-

!

Flandra Ligo Esperantista.

Ni ricevis peton, ke ni subtenu la Internacian Katolikan Informejon, Fraterhuis, Loonopzand (Ned.).Tiu Instituto,
pri kies ekzisto la katolikaj esperantistoj fieras, senpage informas la ne-katolikojn pri la katolika kredo, helpe de Esperanto. Kun preskaŭ 2.000 katolikoj
en 61 landoj IKI rilatas, sed la elspezoj

estas ne-malgrandaj. Laŭ via „pogo",
helpu IKI (malofte, en la E-movado, oni
havas la okazon subteni specife katolikan organizajon !) — pli bone, abonu la
revuon „Vojo, Vero, Vivo", eldonatan de
IKI, pagante minimume 20 Fr. (p.ĉ.k.
nro 2914.29 de G. Maertens, St. KruisBrugge).
BENELUKSA KONGRESO.
Cu vi jam pagis vian kotizon por la
Antverpena Kongreso. Se ne, tuj aliĝu
ĝirante 50 Fr. je la liga p.ĉ.k. nro 2321.50,
Raapstri. .at 74, Gent. Vi tiel ebligos la
laboron de la L.K.K. kaj, se vi ne povos
ĉeesti, vi ricevos la bel-aspektan kaj enhav-riĉan kongreslibron! Cu do ne gratuli R.B.L.E., ĉar gi jam transsendis al
la kasisto LKK la kotizon de pli ol cent
kongresanoj?
Via Sekretario
,

LA KASISTINO ...
... dankas ĉiujn, kiuj jam pagis ; ili estis
ekzemplodone multopaj !
... gratulas precipe la malavarajn subtenantojn.
.... komunikas la
kotizojn por 1953 kaj
ree petas ke ĉiu konvikita Esperantisto
plej trafe kaj rapide
helpu sian organizon, tuj pagante la —ja
pli altigitan kotizon (ĝiru je p.ĉ.k.
2321.50, V.E.B., Raapstr. 74, Gent.
Membro (F.E. kaj UEA-A.M.) 100 Fr.
Subtenanto (same) minimume: 150 Fr.
Gejunuloj (malpli 21 j.)
50 Fr.
Familio membro (De Esperantist) 25 Fr.
Amiko (same)
20 Fr.
-

Unua Listo de Subtenantoj
sro F. Couwenberg
150 Fr.
F-ino J. Terrijn
150 Fr.
arn F Rnnsn
150 Fr.
sro G. Maertens
150 Fr.
sro F. Piot
150 Fr.
sro G. Debrouwere
1000 Fr.
sro T. Van Gindertaelen
150 Fr.
f-ino M. J. Top
150 Fr.
s-ino Cl. Roosen
150 Fr.
f-ino B. Cornelis
150 Fr.
f-ino P. De Cock
150 Fr.
sro E.Cortvriendt
150 Fr.

r»

Wereldnieuws
Volgens een advertentie in het maandelijks verschijnend blad ,,EsperantoPost", met het bijblad ,,Eŭropa-Movado" is thans de Esperanto-schrijfmachine verkrijgbaar. Prijs 300,- G.M.
Bij bestelling door het Bureau van
E•ŭropa Movado, Beckum. Hŭhstr. 10,
Duitschland, behoorlijke reductie.
De bekende drukkerij van Joh. Enschede te Haarlem, die onze bankbiljetten en postzegels drukt, heeft oolc
een prachtig gekleurde folder van onze
bloembollen gedrukt. De folder is verkrijgbaar bij : Centraal Bloembollencomité, Wilhelm.inastraat 13 rood, Haarlem.
De folder is uitstekend geschikt voor
propaganda doeleinden en we verzoeken
onze lezers er enige aan te vragen en
tevens eventuele buitenlandse correspondenten er op attent maken.
-

Plaatselijk Nieuws
ARNHEM. La 13an de Novembro la
arnhema kontaktkomitato organizis pre
legvesperon en kiu S-ro Makkink el
Bennekom prelegis pri la temo: Birdomigrado, samtempe montrante belajn
lumbildojn. La vespero tre bone sukcesis. Proksimume 50 personoj ĉeestis
el Arnhemo kaj Velp.
BRUSSEL. De vergaderingen vinden
regelmatig iedere week plaats in het
nieuwe lokaal „De Lamp", Bolwerklaan
(tussen Noord- en Antwerpsestraat).
De lessen beginnen te 20 uur iedere
Donderdag, uitgenomen de eerste der
maand. De vergaderingen der leden
gebeuren wekelijks iedere Woensdag of
Vrijdag, naar gelang de mogelijkheden.
BRUGGE. Traditiegetrouw geven wij
ook deze winter een Esperanto-cursus
welke regelmatig door de ingeschrevenen wordt bijgewoond. Onze jaarlijkse
bestuursvergadering vindt plaats op
8.1.53 te 20 uur. Met vreugde vernemen wij de blijde geboorte van een
derde dochtertje bij onze Voorzitter en
Mevrouw F. Roose-De Kersgieter.

MECHELEN. Vanaf Januari zullen
de vergaderingen stipt en regelmatig
doorgaan met een agenda voor die
maand als volgt : 7/1 enigmoj : 14/1 algemene vergadering; 21/1 gramatiko ; - 28/1 - prelego. Wij wensen onze
leden een gelukkig nieuwjaar en dringen er op aan dat zij weer regelmatig
en ijverig de vergaderingen zouden bijwonen om de verspreiding van Esperanto in het Mechelse door te voeren.
ROTTERDAM. F-ino Diener, Secr.
kaj S-ro Telling Vic.-Prez. laŭregulare
eksiĝos el la estraro de Merkurio. Ambaŭ estas reelekteblaj. Oni sendu nomojn de kandidat(in)oj por ambaŭ
funkcioj al la sekretariino antaŭ la 5a
de Januaro 1953 tamen nur de tiuj
personoj, kiuj aprobis sian kandidatigon.
Same sendu antaŭ la 5-a de Januaro
eventualajn proponojn kaj sugestojn
skribe al la sekretariino por ke ili povu
esti priparolataj en la estrarkunveno
antaŭ nia jarkunveno. Pripensu la
propagandon kaj novajn ideojn por la
grupvesperoj.
M. C. Diener, Mathenesserdijk 238a
Rotterdam (W) Tel 39010.
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MALGRANDA REVUO MORTIS!
Antaŭ ni, jen la jus aperinta nro 4,
10-a jaro, Za lasta, ĉar
1/mankas la originalaj artikoloj valoraj.
21tro malmultaj interesi janto j (ne: 500)
3/ La eldonlaboro ne kompareblas kun
la rezultato.
Jen sekvo de Za eldonemo de E-istoj,
kiam nepre interesaj revuoj vegetas!
Ni bedaŭras la forpason de M.R., ĉar
ni bezonas ion altkvalitan en E-ujo !
Multaj tamen konfesu ke ili ne abonis
M.R., sed ili ja -prave- protestos ke ili
ne plu scias kalkuli siajn elspezojn por
abonoj !
Kial do la landaj asocioj ne imitis
N.E. kaj F.E., kiuj kunlaboris por malpliigi la kostojn — kaj ĉio glate funkcias depost 1.1.1949 ! Ni invitas aliajn
landajn asociojn por komuna eldonado:
ĉu la anoj, pagintaj malpli por ,,sia"
revuo, tiam ne abonus „Malgranda(n)
Revuon)", al kies meritplena redaktoro, ni tutkore deziras : „ais baldaŭ!"
.

G. M.
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Al ĉiuj fidelaj kaj okazaj solvintoj ni prezentas niajn korajn bondezirojn por
la nova jaro. Ni provos ankaŭ estonte havigi al la kutimaj kiel ankaŭ al la novaj serĉemuloj kelkajn distrajn kaj samtempe instruajn momentojn. Fi-okaze ni
refoje atentigas pri la premiosistemo: ĉiumonate premio estas aljugata al Ia solvinto kim post kelkaj ensendoj atingis la plej altan poentnombron., tiel ke en tiu
daŭra konkurso serĉado kaj pacienco nepre kondukas al . premio.
PREMION akiris post n-roj 1.991140: s -roj H. P. Mooi l BrusseI, por V.F..B.,
kaj por L.E.E.N.: s-ro H.Voogd, el Epe.
SOLVOJ.

) ^^

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

141. graki ; virga ; bruto ; perlo ; trefo ; veŝto ; talio ; sulko ; klaĉi ; taksi
palto ; ligno ; treni ; krado ; soifi ; banto;
tendo ; verki ; vesti ; tanko ; strio ; kremo ; sekvi ; sorpo ; drato ; kliŝo ; lifto.
Kiu levis la piedon devas ekpaŝi.
142. nimb; erupci ; rezerv ; etap; Azi;
lepor ; naŭzo ; tus ; estri ; trakt ; nekalkulebl ; altern ; cizel ; apotek ; obsed ;
artikl ; nervoz; instru ; juve l ; aŭdace
(kuraĝe) ; ocean; postul.
143. ELLASU LITERON
el ĉiu el la subaj vortoj kaj intermiksu
la postrestantajn literojn por trovi novajn vortojn. La ellasitaj literoj, samorde legataj, formas proverbon.
1. filino ; 2. fotelo ; 3. kartono ; 4.
pendolo; 5. terapio; 6. kavaliro; 7.
moskeo; 8. maniko; 9. fakulo; 10. leporo; 11. potaso; 12. lavujo; 13. profilo;
14. angoro ; 15. perono; 16. planedo; 17.
peruko ; 18. kamelo ; 19. sinkopo ; 20.
domeno; 21. portiko; 22. poliso.
144. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. intence fuŝi(R). 2.
doni nomon(R) ; anonci(R). 3. ne pli
ol; parfumiga spicajo(R). 4. neabsoluta(R) ; mineralo uzata kiel farbo(R).
5. prenilo(R). 6. rampulo(R) ; ĝi sub
tenas la korpon (R). 7. kuraĝulo (R) .
8. metala plato(R) ; birdo(R). 9. arbo
kun flavaj floroj(R) ; petola knabo(R).
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10. ŝovi la langon sur io; fiŝo(R). 11.
homo, malobservanta moralan leĝon. (R4
Vertikale. 1. malobei al aŭtoritato(R).
2. subita inalfunkelo de motoro (R) ;
arbo (R) . 3. parazito(R) ; eksiĝi kiel
reĝo(R). 4. vojo(R) ; modelo(R). 5.
arto kuraci(R). 6. bruto(R) ; organika
membrana sako (R . 7. monavida homo(R). 8. prilabori bestan felon(R) ;
gracia insekto(R). 9. floro; parenco( R).
10. ŝtofo( R); nuligi(R). 11. okulparto( R).
La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G.J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
14, Bla.nkenberge, antaŭ la 20-1-1953.

KRONIKO DE LA HISTORIO
IODI PRI LA KALENDARO
En la kalendaro estas 4 elementoj :
tago, semajno, monato kaj jaro. Tamen
kiam oni datumas, oni donas nur 3 clesemajno forfalas. Tio estas ĉar la
lasta ne estas natura elemento, kiam
la 3 unuaj estas naturaj fenomenoj.
1.- La 3 naturaj fenomenoj.
En la komenco de sia civilizo, la homo estis ĉasisto. Nur tion li konis
kaj kapablis. En tiu stadio nur la tago
kaj nokto gravis. La saman oni ankoraŭ nun vidas ĉe primitivuloj. Nur
tagojn ili kalkulas. Tiel ili kompreneble ne kapablas datumi je grandaj
tempodistancoj. Ankaŭ ni ne. Imagu
ke ni devus diri: „tio okazis en tago
7.365.610. La nuna tago estas 13.798.
315"(?)
En dua stadio de sia civilizo la homo
lernis dresi bestojn. Li gardis ilin en
aroj kaj paŝtis ilin. Pro tio li devis iri
de regiono al regiono kaj do iĝis vaganto. Tiam gravis precipe la noktoj,
la helaj kaj la malhelaj. En la senlunaj noktoj necesis pli da gardantoj
kontraŭ rabistoj kaj sovaĝaj bestoj.
Do ili kalkulis la monaton. Sed
tiam ili malkovris ion strangan; nome
ke tagoj kaj monato ne tute konkordiĝas. La luno ja faras sian rondvojaĝon
en 29 kaj duona tagoj. Sed tio estis
tro malfacila. Kaj tial ili kalkulis monatojn de sinsekve 29 kaj 30 tagoj.
La saman ni ankoraŭ nun vidas ĉe
ekz. la Araboj. Tial Arabo de, ni
diru, 75 j. ne estas tiel maljuna laŭ nia
kalkulo.
Plua civilizostadio estis la terkultura.
La homo akiris la kapablon kaj la
sciencon por kulturi vegetajojn sur la
tero. Tiam li éesigis la vagadon. Li
fiksis sin ie kaj restis tie. Por la terkulturado gravas la sezonoj. La samaj
sezonoj ĉiam revenas. Unu serio de
sezonoj formas jaron. La homo kalkulis la jaron. Sed ankaŭ tie stranga fenomeno leviĝis. Kiel serio da rondiroj
de la tero ĉirkaŭ sia akso (: la tagoj)
ne konkordiĝas kun unu vojaĝo de la
luno ĉirkaŭ la tero (: la natura monato) tiel ankaŭ 12 naturaj monatoj ne
konkordiĝas kun unu vojaĝo de la tero
ĉirkaŭ la suno (: la jaro). Kalkulo
foje, 6 monatoj de 29 tagoj : 174 tagoj
1 6 monatoj de 30 tagoj : 180 tagoj;
kune : 354 tagoj.
- -

§ 2.- La adaptiĝo de la homo al la
naturaj fenomenoj.
Kiel solvi tion'.' A) La antikvaj Hebreoj aldonis post ĉiuj 3 jaroj unu dektrian monaton. Do jam en tiu tempo
la t.n. 13a monato estis konata(!)
B) La solvo de la antikvaj Romanoj:
post la monato Februaro ili aldonis 11
tagojn. Sed ne ĉiam. Kiam je fino de
Februaro iĝis jam varma vetero, ili tuj
komencigis alian monaton. Male, kiam
restis malvarme, ili aldonis la tagojn

Wij, Esperantisten, dragen de geniale
schepping van Zamenhof een oprechte
liefde toe, omdat (dit soort liefde kan
namelijk wel beredeneerd worden) wij
zeker weten dat deze kunstmatige taal
de gemakkelijk te realiseren en zo goed
als niet te verbeteren oplossing is voer
een probleem dat om een oplossing
schreeuwt. Die liefde veroorzaakt in
sterke mate een vooringenomenheid
tegen andere voorstellen. Wij dienen
die voorstellen echter objectief te beoordelen, opdat bij een eventueel beter
voorstel dan Esperanto ons verlangen
naar een oplossing van het bedoelde
probleem boven de liefde voor Esperanto zal kunnen uitgaan. Als er ooit
een beter voorstel mocht worden gedaan (een mogelijkheid die wij zo niet
onbestaanbaar dan toch uiterst klein
achten), dan zullen de Esperantisten
ter wille van die oplossing hun taal
moeten opofferen; de oplossing is dat
offer alleszins waard.
Dat Esperanto zo goed als niet te
verbeteren is, bewijst o.m. het falen van
de honderden eerder gedane pogingen
om een wereldtaal te maken en in te
voeren. Een van die pogingen was het
door Peano vereenvoudigde Latijn (1902;
Latino sine flexione). Aan deze mislukking moest ik denken bij het lezen
van een art'lkei in ,,De Telegraaf" van
29 November j.l.: „Vaticaan wil dood
Latijn weer tot leven brengen". Daarin
wordt bericht dat Monseigneur Bacci
door middel van het door het Vaticaan
uitgegeven tijdschrift „Latinas" het Latijn tot waarlijk wereldtaal tracht te
promoveren. Deze Monseigneur is druk
bezig de moderne woorden in het klassieke (dus niet vereenvoudigde !) Latijn
om te zetten. Genoemd artikel haalt
uit de New York Herald Tribune enkele voorbeelden van die „omzettingen"
aan, waarvan er hier enige volgen:
a) automobiel: machina quae interno
machinamanto sua sponte movetur
(d.i. een machine die door haar eigen motor wordt voortbewogen) ;
b) snor: superioris labri pili (d.i. haren
op de bovenlip) ;
c) kapitalisme : nimius divitiarum con-

gestus (d.i. een te grote opeenhoping van rijkdommen) ;
d) fotografie : imago luce impressa
(d.i. een beeld door licht vastgelegd ) ;
e) verslaggever: ephemeridum notitiarum auceps (d.i. een ijverig zoeker
naar de kennis van dag tot dag).
Ik weet niet waarover ik mij meer
moet verbazen: over de tijd- en energieverspilling door dit „monnikenwerk"
of over de naïveteit van Monseigneur
Bacci. Zou deze nu werkelijk verwachten dat alle mensen een zo moeilijke
taal als Latijn kunnen leren ? Alleen
de intellectuelen ? Dan is dit geen oplossing die ook maar enigszins met
Esperanto kan worden vergeleken. Bovendien: hoe zegt men in het Wereldlatijn „een te grote opeenhoping van
rijkdommen" zonder het kapitalisme te
bedoelen ? En zijn „ijverige zoekers
naar de kennis van dag tot dag" verslaggevers ? ( Waarmee ik niet bedoel
slat deze omschrijving niet op de verslaggevers van toepassing zou zijn).
En wat een woorden zijn er voor deze
omzettingen nodig ! Hoe latiniseert men
een (radio)verslaggever (van een voetbalwedstrijd )? Misschien als „een ijverig verteller over de dingen van minuut
tot minuut" ?
Ten slotte: het argument van Monseigneur Bacci dat Latijn meer geschikt
is om als wereldtaal gebruikt te worden dan Esperanto, omdat het kan bogen op een traditie van eeuwen, wordt
radicaal weerlegd door de praktijk van
Esperanto, dat in alle opzichten voldoet.
Al met al is dit voorstel het zoveelste dat onze liefde voor Esperanto eerder zal doen toenemen dan zal aantasten en dat zal falen omdat zelfs het
vereenvoudigde Latijn tot mislukking
gedoemd was. Ook voor dit onpraktische en domme voorstel zullen wij het
onze niet behoeven prijs te geven. M.i.
behoeven wij zelfs niet te vrezen dat
de actie voor een Wereldlatijn afbreuk
zal doen aan de wereldtaalidee en dat
onze rijen er door gedund zullen worden. Waar nodig zullen wij echter tegenpropaganda moeten voeren ; de daarbij te gebruiken argumenten liggen
voor de hand.
B. C. Sliggers
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al Februaro. La decidon pri tio rajtis
preni la ĉefpastro de la religio. En
tempo de polit.ikumado, la ĉefpastro al••
•
m la re ranta konsulo (kies un c!u at ris
faron p aĉis al li. Tiel povis okazi ke en 3 jaroj neniu tago estis aldonata kaj kiam
la posta konsulo regis tuta monato
pli(!) Kiam regis Julio Cezaro, li dekretis ke oni aldonos unu tagon al ĉiu
monato escepte de la lasta, Februaro.
Tiel oni ekhavis monatojn de 30 kaj 31
tagoj. Al la 5a monato li donis sian
nomon, Julio, kun 31 tagoj. Lia posteulo, Aŭgusto, la unua imperiestro, volis
ankaŭ doni sian nomon al unu monato,
al la 6a, kiu kompreneble ankaŭ devis
havi 31 tagojn. Tiun tagon li forprenis
de Februaro. De tie la strangeco de
Febr. kun nur 28 tagoj (oni ofte nomas
ĝin: la mallonga monato) kaj de sinsekvaj monatoj cle 31 tagoj : Julio kaj
Aŭgusto. C) La solvo de Papo Gregorio XIII en 1582: Tiutempe la astronomoj kalkulis kaj konstatis ke ili havis
10 tagojn tro en tiu jaro. Do oni devis
depreni 10 tagojn. Gravaj disputegoj
ekestis inter la teologoj pri tio je kiu
jarparto oni forprenu ilin; ĉar en tiu
jaro kelkaj sanktuloj do ne estus festataj. Sed ne nur de tiu flanko venis
malfacilaĵoj. Ankaŭ flanke de la naivaj popolamasoj kiuj obstine kontraŭstaris la deprenon, kredante ke oni
forprenos 10 tagojn de ilia vivo(!) La
astronomoj kalkulis ankoraŭ ion alian,
nome ke oni devus post ĉiuj 4 jaroj,
aldoni tenu tagon por esti proksimume
ĝusta. Cion enordigis la Papa bullo
„Inter Gravissimas" (bullo estas solena
Papa alskribo kies titolo estas ĉiam la
du unuaj vortoj de la letero mem). Ĝi
aperis la 24an de Febr. 1582 kaj dekretis ke la tago post la 4a Oktobro estos
la 15a de Oktobro (en tiu nokto mortis
la fama mistikulino Sankta Teresia de
Avilla) ; ke post ĉiuj 4 jaroj Febr. havos 29 tagojn kaj ke la jarcentoj (1600,
1700 k.t.p.) devos esti divideblaj per 4
por ke ankaŭ en tiu jaro Febr. havu
29 tagojn.
(Daŭrigota)
Drs. F. R.
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Ankaŭ la Esperantistoj estas
TIAJ, ĉu ne?
Ĉar vi jam pagis vian membrokotizon : al via organizo, al
Universala Esperanto-Asocio !
Kaj por la Beneluksa Kongreso !

INTERNACIA HONFERENCO
DE ESPERANTISTAJ

feria interŝanĝado de unuopaj studentoj
k.s. estas utilaj ; des pli se por tiaj internaciaj aranĝoj oni uzas la lingvon
Es )eranto, kiun la konferenco °pinia-.

ALTLERNEJANt J
(IKESA)
Tiu ĉi konferenco okazis 17 an 24an
de aŭgusto 1952a en Schluchsee, Nigra
Arbaro. La franca kaj usona Altaj
Komisariejoj en Germanujo, kaj la germana Ligo Ministrejo por Internaj Aferoj interesiĝis pri la konferenco kaj
ankaŭ finance subvenciis ĝin. Al ili la
konferenco ŝuldas grandan dankon.
Proks. 20 personoj, plejparte studentoj,
delegitoj de studentaj Esperantogrupoj,
el 7 landoj (Danujo, Francujo, Germanujo, Italujo, Jugoslavujo, Nederlando
kaj Usono) partoprenis ĝin. El Nederlando venis i.a. la konata esperantisto
s-ro S. Pragano, docento de Esperanto
en la Amsterdama Universitato Komunuma. El Italujo prof. dr. G. Canuto,
rektoro de la Universitato de Parma.
Je la malferma vespero ĉi tiu faris paroladon, dum kiu li i.a. parolis pri la
lingvaj inalfacilajoj kun kiuj luktas i.a.
la Eŭropa Movado kaj multaj internaciaj kongresoj ; malfacilaĵoj kiuj - kiel
pruvas la esperantaj kongresoj - ne
plu ekzistas por tiuj kiuj por tiaj internaciaj renkontoj uzas Esperanton.
Pro tio, ke aperos ampleksa esperantlingva raporto (akirebla de : IFESA,
Laksegade 35, KOBENHAVN K., Danujo) pri la laboro de la konferenco,
mi ne detale skribos pri la laborkunsidoj, nur mallonge skizos kion oni priparolis.
-

A) LA SOCIAJ PROBLEMOJ DE LA
STUDENTOJ. La partoprenantoj raportis pri la sialanda situacio. Oni parolis pri la cirkonstancoj en kiuj la
studentoj vivas kaj studas, la diversaj
ebloj de mon-akiro (stipendioj, pruntoj,
pagata laboro k.a.), la loĝeja problemo
(i.a. pri la specialaj studentaj loĝejoj)
kaj la socia deveno de la studentoj.
B) INTERNACIA STUDENTA LABORO. Apud la diversaj naciaj organizaĵoj kiuj okupas sin pri prizorgado
de eksterlandaj studentoj, faka kaj feria interŝanĝadoj de studentoj, aranĝado de labortendaroj, studvojaĝoj k.s.,
ni menciu internaciajn, kian ekz. World
University Service (Tutmonda Universitata Servo), kiu en multaj eŭropaj
kaj neeŭropaj landoj laboras kaj havas
siajn naciajn komitatojn. Speciale konata por ni esperantistoj estas la Dana
Internacia Studentkomitato, pro la esperantaj arkeologiaj tendaroj kiujn ĝi
aranĝis.
La konferenco opinias ke por la plia
akcelado de internacia interkompreno
studenta, labortendaroj, studvojaĝoj, internacia korespondado faka aŭ persona,

kiu ĝi deziras atentigi ĉiujn studentajn
organizaĵojn kiuj laboras internacie.
SCIENCO KAJ ESPERANTO
C)
Oni raportis pri la diverslandaj sciencaj artikoloj, resumoj, libroj èsperantlingvaj. Pri la universitataj katedroj
esperantaj la revuo „Esperantologio"
jam donis informojn. La konferenco
dezir-esprimis, ke pli vigla agado estu
entreprenata por atentigi la diverslandajn studentojn pri la praktikaj eblecoj
kiuj kuŝas por ili en la sistema uzado
de neŭtrala, de ĉiu perfekte regebla
lingvo en iliaj internaciaj rilatoj. Oni
decidis emfaze, unuflanke instigi la
studentojn de tiuj Universitatoj kie
Esperanto jam estas instruata, dediĉi
la necesan atenton al ĉi tiu studfako,
kaj aliflanke agadi ĉe la aliaj Universitatoj por atingi ke oni sekvu la ekzemplon de la unuaj kaj donu al la sola
efektive uzata artlingvo la atenton kiun ĝi meritas.
D) INTERNACIA FEDERACIO DE
ESPERANTISTAJ STUDENTOJ KAJ
ALTLERNEJANOJ. (IFESA) estis
fondata. Ĝi celas akceli internacian
kunlaboron de studentoj kaj altlernejanoj per Esperanto, kaj tiucele intencas i.a. eldoni revuon (daŭrigon de nuna
„La Studento"), aranĝi internaciajn
renkontojn, starigi fakan informservon,
kunlabori kun aliaj internaciaj studentaj kaj kulturaj organizajoj.
Membro povas fariĝi ĉiu kiu studas
aŭ studis en universitato aŭ samranga
altlernejo. Organizaĵoj povas aliĝi kolektive. La kotizo estis fiksata je 1.50
us. dol. ; la prezidanto estas r-: o Joh.
Vesterland-Andersen, Laksegade 35,
Kobenhavn K. Danujo.
Mi ne povas ne laŭdi la preparan
komitaton ( s-rojn Job. Vesterland-M.
Andersen, Kopenhago ; M. Schmidt,
Freiburg (Germanujo) kaj D. Kralj,
Ljubljana) pro la bonega organizado.
Volonte mi atentigas la esperantistaron
pri ilia energia, celkonscia laboro, kaj
petas la samideanojn subteni ĝin ĉiam
kiam eble, ĉiel.
C. A. ten Seidam
Sekretario de „Universitata Esperantista rondo Amsterdama".
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