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HET TALENPROBLEEM IN DE
WESTERSE VERDEDIGING
Dat de militairen, bij de moeilijke
barensweeën van ons Europees leger,
het talenprobleem niet over het hoofd
zien, zal kunnen opgemerkt worden uit
volgende samenvatting van een lang
artikel verschenen in ,.Bulletin de la
Force Aérienne Beige".
In zijn inleiding verwondert schrijver
er zich over dat, gezien de wetenschappelijke vooruitgang en huidige economische noodzakelijkheid die de verschillende landen in nauwere betrekkingen
dwingen, er nog geen afdoende oplossing werd gevonden voor het eeuwenoude probleem der taalgrenzen.
Bij de nakende geboorte van een Europese Verdedigingsgemeenschap trekt
hij de aandacht op directe en gemakkelijke verbindingen, door middel van
een internationale hulptaal, tussen de
groepen van verschillende nationaliteiten als levensnoodzakelijkheid voor haar
groei. Tolken en vertaalbureau's zijn
getuigen van een „stervende tijd".
Daarna, het voorgaande vaststaand,
worden de voorwaarden onderzocht
waaraan een internationale taal met
beantwoorden, waaronder vooral:
le Praktisch. bruikbaar en gemakkelijk.
Op grond hiervan verwerpt hij het
Engels omwille van zijn bouw en moeilijkheid. Op te merken valt dat schrijver Engelsman is en beweert dat zijn
moedertaal niet zo inter tionaat is als
ai ŭ ëweir i wort . ■ eeneen:; fret
Frans dat zich een eer wil toeeigenen
beroepend op zijn lange diplomatische
traditie, maar niet iedereen, die zich
bezig houdt met de verdediging van de
vrije wereld tegen een onjuiste agressie.
voldoening schenkt.
2e Neutraliteit.
Schrijver meet de eigenliefde voor de
taal bij iedereen zodanig ingeankerd
dat hij de idee van het gebruik ener
nationale taal als hulpmiddel „doodgeboren" noemt en spreekt zich uit ten
voordele van Esperanto.
Verder bij een overzicht van onze beweging, worden de gewone opwerpingen weerlegd, die als onlogisch en zeer
pertinent vanwege onwetenden, gebrandmerkt worden.

Postrekening 2321.50 van V. E. B.
J. Terrijn, Raapstr. 74, Gent

LIDGELDEN :
Leden: 100 fr.
Steunleden : min. 150 fr.
Inw onende leden : 25 fr.
1* met bondsorgaan

Europees spraakverwarring

BENELUKSA ESPERANTO-KONGRESO
Antwerpen, 23-24-25 de majo 1953-a

Jen la lastaj ĉi tie donataj sciigoj pri la evento!
Akceptis esti membro de nia Honorkomitato : Lia Ŝtatmi•nistra
Illoŝto C. Huysmans, eksministro de Publika Instruo. Repre ;entos
UEA kaj salutos en ĝia nomo : Dro P. Kem.peneer, vic-prezidanto.
Ceestos la tutan kongreson, dro 1. Lapenna -membro UEA-estrarokaj edzino.
Jen kelkaj kompletigoj pri la programo (vidu F.E.-N.E. de aprilo)
23-5, 18 h. Kultura horo : dro I. Lapenna pri „Esperanto kaj Unesko". 24-5-53, 8.30 h. Esperantlingva diservo protestanta en Lange
Winkelstr. 5. Pr•edikanto : W. H. Koopmans, instr. pri religio (Hilversum), kunlabore kun Pastro Graaff de la Protestanta Preĝe jo.
Solkantistino, s-ino J. Koopmans—Schotanus kun, en dueto, f-ino
Idoen Rotteveel. Ĉiuj himno estas el la „Psalmoj kaj HimnGj", de
la nederlanda re f ormita Eklezio. La saman tagon je 14.45 h. okazos la vizito al la muzeo Plantin kaj lunde je la 14 h. la vizito de
la domo de Rubens, ambaŭ sub gvido de la prezidanto LKK, Bano
M. Jaumotte.
Ni kro►.te notu ke vendrede 22/5, je la 20.30 h. EKI (EspeÈ'antoKomitato intergrupa) Antwerpen organizos vesperon en kiu s-anoj
W. Solzbacher (Usono) kaj I. Lapenna (Jugoslavujo) prelegos, kiam
post la kongreso je la 17.30 h. okazos kabared-vespero kaj dancado
por la „postkongresemulo j" !
Ĉlc substreki ke post la unua de majo la kongreskotizo fariĝis
g. 4.- (LEEN) kaj fr. 60.— (FI.L.E.), ke post la 15-a de majo la
kotizoj kaj aliaj pagoj: (ne por LEEN-ano j !) estu sendataj rekte
al la kongresa kasisto Beneluksa E.-kongreso, Antwerpen, p.ĉ.k. nro
1006.30 kaj ke la LKK ne plu garantias la loĝadon ? De tiam la
korespondaĵoj estas ankaŭ direktotaj al la sekretario LKK, Houwerstr. r, Antwerpen.
Kunlaboros en la kongresa programo, krom per skeĉoj la bruĝa
j
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„Angla Lingvo sen Pro f esoro" (Tr. Bernard).
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La universala Kongreso de Esperanto okazos
la venontan jaron en Haarlem (Nederlando) !
Sendube la rabatilo f ervo ja jam atingis vin, kiel estos je 15.5.53
en via posedo nia ampleksa Kongreslibro, kie aperos la kompletaj,
eventuale de f initiva j sciigoj pri la programeroj kaj ankaŭ la listo
de la aliĝintaj kongresanoj (antaŭ 8.5.53). Ĝi ankaŭ enhavos la
daŭrigon de la historio kaj de la vidinda ĵo j de Antwerpen ; por ĝi
reklamoj estas tuj sendotaj (tari f o en nia aprila nro !). En la koverto, kiun vi ricevos en la kongresejo, ĉe via alveno, vi trovos
diversajn dokumentojn pri Antwerpen- kaj la kuponojn, por la mendoj, de vi faritaj.
Ne forgesu tuj mendi la memorigan kongresan poŝtkarton (vidu
prezon kaj mend adresojn en nia aprila nro) !
Ĉi-sube troviĝas la teksto de nia Kongreskanto; kaj la muziko de
la re f revo, p. 4. Lernu ĝin jam de nun !
Okaze de la Kongreso ni ekvendos la unuajn ekzemplerojn de la
verko de P. Stojan „Deveno kaj Vivo de Esperanto" je fr. 30.— aŭ
35.— (kun subskribo de la aŭtoro !). Kaptu la okazon!
Dezirante al ĉiuj koran bonvenon en Antwerpen, ni insiste petas
al vi : tuj anoncu vin, se vi ne jam faris, kaj senprokraste faru
viajn mendojn kaj pagu ...por faciligi la laboron de la sindona
sed tamen kompatinda LKK!
-

Hetgeen de Europese verdedigingsgemeenschap aanbelangt, is het klaar dat
Esperanto een vitale waarde zou hebben in een gemeenschappelijke militaire
academie, waar men een gemeenschappelijke doctrine zou onderwijzen in een
gemeenschappelijke taal.
Vervolgens wordt Esperanto ontleed
en aangestipt dat de stafofficieren,
overstelpt met werk, het gemakkelijk
leren kunnen, zelfs zonder over veel
tijd te beschikken.
Schrijver raakt nog verschillende militaire aspecten v/h probleem aan en
besluit aldus : „Indien de westerse landen de eerste stap doen, zoals werd
gedaan in de meeste andere domeinen
der beschaving, is het mogelijk dat uit
de vrees voor een derde wereldoorlog,
het dagelijks gebruik ener gemeenschappelijke taal geboren wordt, die het hare
zou bij dragen, hoe modest ook, tot een
internationale verstandhouding".
F. NEEFS.

Esperanto-libroj en nederlandaj
publikaj bibliotekoj.
Rilate al la artikolo de S-ro de Bruin
en la marta numero pri Esperanto verkajoj en nederlandaj publikaj bibliotekoj S-ro L. Weijts sciigis ke en Apeldoorn troviĝas inter 70 kaj 80 verkoj,
kaj F-ino A. J. Middelkoop en Hilversum
atentigis ke en la tiea biblioteko troviĝas laŭ la kategorioj en la nomita artikolo la jenaj nombroj.
1. (19); 2. (75); 3. (1); 4. (10); do entute 105.

ANTVERPENO SKELDREĜINO

(Originalaj teksto kaj muziko)
Al Belga kaj Flandra Ligoj kaj
Muziko de G UST. DE BACKER
Nederlanda „La Estonto Estas Nia"
Tekst° de Hector Ver•rnuyten
Antverpeno, Skeldreĝino,
Antverpeno, Skeldreĝino,
Glorigata de Rubens',
Invitemas kun gastarn' :
^n profundo de la lino
En la lando, trans la limo,
Fervorega pri scienc',
Etendirlas milda man'
Belaj artoj kaj komerco,
Kaj la homon laborantan
Admirigas kun. fier'
Sed sincere pacan nur,
Al la tuta universo
Malavaran kaj ne vantan
La juvelojn de l' prosper'.
si akceptas ĉe la tur'!
Antverpeno, Skeldreĝino,
f,
Bonvenigis Zamenhof,
Car ŝi tenas en estimo
Tion, kio estas pov'
Al konkordo interfrata:
De ŝi estis Esperant'
Tiul daŭre kaj ŝatata
Kaj portata tra la land'.

Antverpeno, Skeldreĝino,
Pri la Beneluksa sent'
Kore ĝojas pro inklino,
Jam naskita en. moment',
Kiam „La Malaltaj Landoj"
Vivis laŭ la sama sort' :
De 1' malnovaj „Nederlandoj"
si restados bela fort' !

Kongresu ni en A ntverpen',
Ke flora Esperanto,
-ei lingve luksa. ben'
Por Beneluks-kosnpren'En respektira lando.
Kongresu ni en Antverpen'
En Beneluksa rondo,
Por ke ni en solen'
Kungoju pri la ven'
De kunlabora mondo !

(vidu p. 4)

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

In de Bredasche Courant van 12/1
schrijft de 'torenwachter in de rubriek
„Van den Toren" het volgende over de
vergaderingen in Straatsburg over de
éénwording van Europa:
. . . Bi die éénwording van Europa
is het taalverschil al één der hinderpalen in de practijk. Op het ogenblik
wordt er in Straatsburg vergaderd .
Er zijn Fransen, Duitsers, Italianen,
Belgen, Luxemburgers en Nederlanders.
Een half dozijn landen, vier talen. Ja,
die talen . . . Smeedt daarmee maar
eens die Europeese eenheid! Doch de
moderne techniek helpt een flink handje. Aan elke stoel in de vergaderzaal
en op de tribunes bevindt zich zo'n
kleine installatie met koptelefoon, waarmee men in de taal zijner keuze de redevoeringen kan volgen. Een hele staf
tolken, dames en Meren, is in de weer
om de redevoeringen op de voet volgend, te vertalen. In theorie is men er
zo al heel aardig, doch als men eens
steekproeven neemt met die vertalingen,
merkt men, dat er tussen theorie en
practijk nog wel een kloofje gaapt. De
kwaliteit der vertalingen is, zacht gezegd, zeer verschillend. Als zo'n Italiaan de sluizen zijner welsprekendheid
openzet en de woorden uit zijn mond
stromen met de vaart van een woeste
bergbeek, is het menige vertaler te veel
en komt er slechtss een bedroefd beetje
van terecht . .
.

.

.

In „Het Nieuwe Dagblad" van 15/1
lezen we over de vergaderingen Europese spraakverwarring van de Raad
van Europa o.a.
De Nederlandse afgevaardigde de
heer Korthals heeft gevraagd, om naast
de oficiële talen ook het Nederlands in
de vergaderingen te laten spreken en te
vertalen. Duitse en Italiaanse afgevaardigden dienden gelijkluidende voorstellen in voor hun talen... .
. . .

Vrees voor suprematie van de andere staten ? Of . . . onmacht om zich
behoorlijk en vlot in hun talen uit te
drukken ? Hoe het zij, laten we hopen,
dat de onlangs door de U.N.E.S.C.O.
aangenomen resolutie ten gunste van
Esperanto deze heren de weg zal wijzen naar een betere en meer efficiënte
oplossing.
.

Alvoko al Sekciaj Estraroj kaj
al ĉiuj membroj de L.E.E.N.
Karaj amikoj ! ni iras renkonte al
grava tempo en nia esperanto movado.
Unue dum Pentekosto venonta okazos
la unua vere beneluksa kongreso en
Antverpeno kaj vi jam povis legi en
la marta numero de ĉi tiu organo, ke
eminentaj personoj el la esperanto-movado ekster la beneluksa teritorio vizitos ĝin, pro kio ĝi havos samtempe vere
internacian karakteron.
Kio do estas pli komprenebla ol ke vi
grandnombre vizitos ĉi tiun muitflanke
interesan manifestacion, kiu fakte estas
enkonduko al ankoraŭ multe pli grava
manifestacio okazonta en 1954, nome la
internacia kongreso se U.E.A. en Haarlemo, la ĉefurbo de Nord-Holando ?
ei tiu kongreso estos la dua, kiu
okazos en nia lando dum la tuta ekzisto
de nia movado. La unua okazis post la
unua mondmilito en 1920 en Hago. Ne
mirige do estas, ke la estraro de U.E.A.
atendas pli ol 3000 vizitontojn ĉar ekonomie nia lando estas ankoraŭ la plej
malmultekosta lando.
Tiu grandnombra vizito certe metos
la L.K.K. antaŭ malfacilaj problemoj
kaj ne estus image, se oni devus limigi
la partoprenon de Nederlandanoj. Do
ju pli frue vi anoncas vin des pli bone
estos.
Sed karaj amikoj la anoncado al
membriĝo individua de U.E.A. ne estas
kaj ne estos Timigita, tial ni proponas,
ke vi grandnombre aliĝu kiel individua membro de U.E.A. laŭ unu el
Ia konataj kategorioj. Estus ja belege, se Nederlando en la kongresjaro okupus ankaŭ la unuan lokon en
la internacia konkurso pri membrovarbado. Tial sekciaj estraroj kaj membroj
faru vian eblon sciante vian devon.
-

F. W.
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Rsocia Jarraporto La [stonto Estas Nia
(Daŭrigo .
Nederlanda Centra Komitato Esperantista : Car la financa stato de N.C.
K.E. ne estas rozkolora, ĝi en 1952 ne
povis efike agadi. De la konata flava
broŝureto „Esperanto, de wereldhulptaal" aperis nova eldono (1500 ekz.).
Klopodoj interesi la skoltojn pri Esperanto, fiaskis. Laŭ peto de pluraj sekcioj kaj lokaj kunlaborkomitatoj, N.C.
K.E. pretigis adresliston de personoj,
kiuj pretas prelegi en sekciaj kunvenoj.
La gvidantoj de la dokumenta servo
kaj radio servo. resp. s-roj G. P. de Bruin
kaj S. S. de Jong kompilis raportojn pri
sia agado, kiujn ni pro spacoinanko ne
povas publikigi. Artikolon de s-ro De
Bruin pri Esp.-verkoj en publikaj bibliotekoj aperis en la marta numero.
Prezidanto de N.C.K.E. estis s-ro A. J.
Kalma, sekr.-kasisto s-ro J.Pouli, reprezentantoj por L.E.E.N. s-roj F. Weeke
kaj A. J. Kalma.
Universala Esperanto Asocio : La ĉefdelegito de U.E.A, s-ro P. Moen, en la
aŭtuno 1952 demetis sian funkcion.
Kiel novan éefdelegiton la éefestraro
elektis s-ron J. Telling. Vic-ĉefdelegito
fariĝis s-ro F. Weeke. Komitatanoj estis s-ro P. M. Mabesoone, kiu reprezentis L.E.E.N. en la universala kongreso
en Oslo, kaj s-ro F. Weeke. La Jarraporto de la ĉefdelegito estos kiel kutime
voĉlegata en la jarkunveno, kiu okazos
je Pentekosto en Antwerpen.
Oficejo Esperanto ée la Instruado:
La sanstato de s-ro P. W. Baas ne plu
permesis al li daŭrigi sian gravan laboron kiel reprezentanto dc L.E.E.N. en
la oficejo. S-ro C. B. Zondervan trans
prenis lian taskon. La nederlandlingva
gazeto „De Esperantist" fariĝis propra
eldono de la oficejo. El la eldonkvanto
(3000 ekz.) oni regule sendis proks 900
al diversaj aŭtoritatuloj, sed la esperantistoj mem ĝis nun ne sufiĉe uzis tiun
-

gazeton en lokaj rondoj. La nova leĝo
pri seminaria instruo enhavas la eblon
instrui Esperanton; sufiĉe grava venko!
Pro eksigo de la ministro pri instruado,
la pritrakto de la leĝpropono pri unuagrada instruo estis prokrastata.
Ekzamena Komitato: La Jarraporto
aperis en n-roj 3 kaj 4 de nia gazeto.
Propaganda Servo : La Jarraporto
aperis en n-ro 5 de nia gazeto.
Teutra Servo : La Jarraporto aperis
en n-ro 5 de nia gazeto.
Gazetarservo : En Oktobro 1952 fine
ekfunkciis nia gazetarservo, sub gvido
de s-ro H. Oosthoek. Car gi funkciis en
1952 nur dum kelkaj monatoj, ankoraŭ
ne eblis kompili jarraporton pri tiu jaro.
Biblioteko: Raporton pri la jaro 1952
ni ne ricevis.
Jen, karaj gelegantoj la jarraporto
pri 1952. Tiu jaro denove pruvis, ke
estas malfacile trovi spertajn funkciulojn por diversaj postenoj. Ni ege bezonas freŝan sangon, ĉar la nunaj funkciuloj jam perdas siajn harojn kaj kiuj
anstataŭos ilin, kiam ili jam pli malpli
senilaj, devos fine demeti siajn funkciojn ? La fakto ke en 1952 la membronombro entute kreskis per 27 estas
ĝojiga, sed parte la novuloj ankaŭ apartenas al la maljunuloj. Kaj ne nur
freŝan junan sangon ni bezonas, sed
ankaŭ spertajn esperantistojn, kiuj okaze de la universala kongreso en 1954
flue povos babili kun eksterlandaj
gesamideanoj. Dank al la laboro, de
s-roj P. M. Dabesoone, H. J. Blokker, inĝ.
J. II. G. Isbrucker kaj H. Bakker la nederlandaj reprezentantoj ĉe UNESCO
subtenis la rezolucion favoran al Esperanto, kiu estas mejloŝtono sur la vojo
al la fina venko. Ni de nun nepre streĉu ĉiujn niajn fortojn por la realigo de
nia devizo: La Estonto Estas Nia!
-

A. J. Kalma.
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LA STUDANTO
Vertalingen van de opgaven in het
vorige nummer :

-

Oefening 8 A :

LA RUZA FARMSERVISTO 1)
Petro estis fininta la unuagradan (elementan) lernadon 2). Li jam estis
lerninta melki ĉe farmisto 3). Ci tiu
farmisto dungis 4) lin kiel serviston 5).
Petro melkis la bonvinojn mane ( per
la mano) kaj poste ankaŭ maŝine (per
la maŝino). Li falĉis 6) la herbon per
la falĉilo kaj per la (falĉ) maŝino. Li
ŝatis konduki la ĉevalon, sed ankoraŭ
pli volonte (prefere) sidis sur traktoro 7) .
En la fojnrikolto 8) li rastis per la rastilo kaj per la (rast)maŝino. Li transportis la fojnon de la kampo al la
fojnejo per la fojn-ĉaro.
La farmisto petis lin iri al la najbaro
por pruntepreni la fojntondilon. P. vagis de unu najbaro al la alia. Ĉiufoje
la „tondilo" estis „forpruntita" (prunte
donita). P. vojaĝis al la urbo, aĉetis
en feraj-butiko herbo-tondilon kaj portis
ĝin al la farmisto kun la fakturo 9). La
farmisto ridetis kaj regalis Petron kaj
ĉi tiu dankas la farmiston pro la libera
tago.
Opmerkingen :
1: Ook : farmista servisto, helpisto.
2: Ook : estis trapasinta la elementan
lernejon.
3: Niet: kamparano
plattelander.
Niet elke plattelander is boer.
4: Niet : luis. Oni luas domon aŭ

=

SPECIALE AANBIEDING
Geldig tot 1 Aug. 1953
Goede boeken voor weinig geld!
A. Pettifi — La Ai o
M. Lermontov — Rusaj Noveloj
B. dc Bengoa — La Jusnaskito
I. Sirjaev — En la vagono
G. Tbrtik --- Rozinjo
E. Dodge
Flugado alimonden
Jorkor - Patro kaj filo
Ch..Dickens — El Londona ski rlibro
I.Thézard — Nordnordaj rakontoj
J. Scherer — Tra Usono kun ruli
hejmo
-Onta
—

Plaatselijk Nieuws
Amsterdam : Mardon 24/3 s-ino M.
Dekker pritraktis la teatrajon „La
mondo ne havas atendejon". Kelkaj
anuj prezentis fragxnentojn de tiu tra
gedio en formo de radio-teatrajo. Mardon 7/4 s-ro P. M. Mabesoone rakontis
pri Antverpeno, la urbo de la Beneluksa kongreso. S-ro J. S. Jansen, kiu gvidas la kurson por la amsterdamaj policistoj, faris 21/4 interesan prelegon pri
la temo „Daktiloskopio".
-

Antwerpen.. Op 4 April 1953 werd
het eerste kindje van onze actieve leden
E. & E. Cortvriendt-De Pril, Diepestraat
44, geboren. Aan het echtpaar en aan
Anne-Marie, hartelijk proficiat en onze
beste heilwensen.
Buss'n•M : Sabaton 21/3 okazis en
Bussum festvespero por kontaktigi la
kursanojn de „Bussumse Courant" kun
nia tiea sekcio. Sekcio Bussum posedas la sekreton pri aranĝo de sukcesplenaj kaj intimaj kunvenoj kaj do ne
estis mirige, ke tri ĉefestraranoj migris
tien por akiri freŝajn fontojn por la
eefestrarkunveno, kiu okazis la sekvintan tagon en Amsterdam. Nu, ili kontentaj iris hejmen, same kiel la multaj
sekcianoj kaj kursanoj kiuj plenigis la
salonon. Post kiam s-ro B. Fris, redaktoro de „Bussumse Courant" malfermis
la kunvenon, s-ro H. J. Hendriksen, la
kursgvidanto kaj prezidanto de sekcio
Bussum alparolis la ĉeestantojn. Kanthoreto (aŭ ĉu mi skribu , kanthorineto ?) aŭdigis sub gvido de s-ro P. Nieuwenhuysen kelkajn belajn kantojn, i.a.
tradukitajn el la finna kaj sveda lingvoj. F-ino W. Cramer tiel klare parolis
pri Surinamo, ke certe ĉiuj kursanoj
bone komprenis. S-ino J. KoopmansSchotanus, kiu kantos ankaŭ en nia
Beneluksa kongreso, aŭdigis kun pianakompano de f-ino A.Middelkoop kantojn de Schubert kaj Brahms. S-ro G.
A.Bashir, islama misiisto, parolis pri
Pakistano kaj s-ro S. Bkhler, unu el la
kursanoj, post kelkaj spritaj enkondukaj vortoj majstre ludis violonsonaton
de Grieg. Bonege akompanis lin s-ino
111. v. Eldik-Kuipers. Gajiga skeĉo „ĝis
revido!" estis la lasta punkto de la varia programo. S-ro H. J. Hendriksen
senkompate blindigis la artistojn kaj la
publikon per siaj fortaj lumjetiloj, por
filmi diversajn prograinerojn. En la
paŭzo ni parolis kun kelkaj kursanoj
plej diversagaj. La plej aĝa kursano,
s-ro Groenevelt (73-jara) kun plezuro
partoprenas la kurson. Kelkfoje li renkontis malfacilajojn, sed ĉiufoje sukcesis venki ilin. Li bone konscias, ke
ekzistas granda diferenco inter teorio
kaj praktiko, sed intencas plenkurage
suriri la ponton al la praktiko. La
plej juna kursanino, f-ino W. Mante
(16-jara) pro scio de la elementoj de la

modernaj lingvoj ne renkontas malfacilajojn kaj diligente studas, same kiel
la plej juna kursano s-ro E. Vink (20jara). Ambaŭ intencas praktike utiligi
Esperanton por skriba kontakto kun
eksterlandanoj. Laŭdon al sekcio Bussum kaj ĝia motoro s-ro Hendriksen
pro la aranĝo de ĉi tiu modela kontaktkunveno!
Den Haaq : De afdeling Den Haag
heeft een nieuw clublokaal in „De
Haard" Daguerrestr. 14 -16. Te bereiken niet de tramlijnen 2, 3, 5, 11, en
niet ver van de lijnen 7 en 14.
Mechelen : Ons programma van de
Meivergaderingen ziet er uit als volgt:
6/5, Gramatiko; 13/5, Enigmoj; 20/5, Variaĵoj ; 27/5, Prelego.

ANONCETOJ
S-ro W. Ongsiek ( komencanto) deziras korespondi kun gejunuloj. Adreso:
Finkenstr. 20, Bielefeld, Germ.
Deziras korespondi kaj interŝanĝi
gazetojn kaj librojn : d-ro Genuino F.
Nunes, dentisto, Caixa 88, Lagoa Vermetha R.G.S., Brazilo, kaj f-ino I talia
Piccoli-Helpi, poŝtrestante, Lagoa Vermetha R.G.S., Brazilo.

SPECIALE AANBIEDING
Geldig tot 1 Aug. 1953.
Enkele goede werkjes over het wereldtaalprobleem, geschiedenis van
Esperanto en de congressen.
E1 la klasika periodo de Esperanto
( pri Bein kaj Grabowski )
La jubilea kongreso 1912
Paroladoj de 1' ora kongreso 1937
La grandaj filozofoj kaj la universala lingvo
De Muheddin ĝis Mundilatin (over
wereldtaalprojecten)
Per stuk (elk plm. 30 blz.) f 0,25.
Gehele serie (5 stuks) f 1,10.
Bestellingen : Boekendienst L.E.E.N.

La loka komitato de la Beneluksa
Kongreso, okazonta en Antwerpen je
Pentekosto 1953, eldonos memorigan poŝtkarton kun: I. verda poŝtmako de 0.80
fr. (eldonita ĉe la Brusela Kongreso
de la Monda Poŝtunuiĝo en 1952 kaj
figuranta la poŝtestron Fr. de Lessis —
1950-1617) ; 2. oficiala poŝtstampo speciale konsentita kaj uzota nur okaze de
nia Kongreso. Mendu ĝin tuj ( ĉar la
kvanto estas limigita) ĉe T. VanGindertaelen, Raghenoplein 9, Mechelen, 13elgujo. Prezo : 40 cendoj aŭ 5 frankoj.

interesata (altirata) de tiu ideo (penso), ke li, estante 6) denove hejme,
kompilis la Esperanto lernolibron de
De B. en la nederlanda lingvo 7). Tio
estis la komenco de lia Esperanto-pionirlaboro en Nedcrlando.
(Daŭrigota)

Elk plua. 30 blz. Per stuk f
Drie stuks naar keuze f 0,70.
Vijf stuks naar keuze f 1,10.
Gehele serie (10 stuks) f 2,10.
Bestellingen: Boekendienst LEEN
alian objekton, sed oni dungas personon.
5: . . kiel (oni dungas) serviston.
Na „kiel" volgt dezelfde naamval als
het zinsdeel heeft, waarmee vergeleken
wordt : Oni elektis lin kiel .(oni elektas )
prezidanton. Kiel prezidanto (elektas)
li elektis sekretarion.
6: Let op spelling en uitspraak. Niet :
falsis. Falsa = vals. Falsi — vals zijn.
7: Het nieuwe woord „traktoro" heb
ik al vaak zien gebruikt. Het lijkt mij
beter dan „tirilo", dat een wat algemene betekenis heeft. P. zal wel niet
graag op een „(kork)tirilo" zitten.
8: Iemand had „fojnado". Ook niet
gek, maar iets minder duidelijk. Beter
zou dan nog zijn : „fojnfarado".
9: Niet : la kalkulo -- de berekening,
het (be) rekenen, de calculatie.
Rekening (= nota) - fakturo.

Opmerkingen :
1: Ook : li bone regis la fr. 1. ; li lerte
uzis la fr. 1.
2: Ook: li instruis pri ĝi; li lern(at)igis gin.
3: In 't Esp. geen lidwoord voor
aardrijkskundige eigennamen : de NoordNilo.
zee — Norda Maro : de Nijl
tussen)
4: Niet: sub. Onder (
inter.
5: Verkorting van : doktoro. Niet :
dro., want er is iets niet achterweggelaten maar tussenuitgelaten. Ook wel:
d.ro.
6 Niet: estinte — geweest zijnde
toen hij weer thuis geweest was.
7: Ook : tradukis la Esp.-lernolibron
de De B. en la nederlandan lingvon.

-

—

:

NIEUWE OPGAVEN
Oefening 9 A :
Vertaal in het Esperanto :

WAT

1: Wat ligt daar op de tafel ? 2: Dat
zijn maar wat paperassen. 3: Wat nutteloos is, kun je beter weggooien. 4:
Zal ik alles, wat op tafel ligt, maar in
de kachel werpen ? 5 : Wat wij nog
kunnen gebruiken, most blijven liggen.
6: Wat voor papieren liggen daar op de
grond ? 7: Wat een papieren zijn op de
grond gevallen! 8 : Wat een wanorde!
9: Wat gooi je daar weg ? 10 : 0, dat
is een pakje watten.
Oefening 7 B:
Vertaal in 't Esperanto:

DREVES UITTERDIJK (IV)
Wat er verder uit de pioniersarbied van
de onvermoeide voorvechter Dr. 1.T is
voortgekomen, kunnen wij lezen in
.,Historio kaj Organizo de la Esperanto-movado" van ir. J. R. G. Isbrucker,
welk werkje bij onze boekendienst te
verkrijgen is.
Tot slot willen wij nog een paar leuke
anecdotische bijzonderheden aanhalen
uit een brief van een broer van U.U.,
de heer W.Uitterdijk te Bennekom, die
kort na het schrijven van deze brief is
overleden. Hier dan de aanhaling:
„Met onze koopvaardij maakte mijn
broer Dreves een reis naar de Levant.
Hij kwam terug in een reiscostuum met
allerlei kruiken en kannen en een schildProf. I. Lapcnna :

.

Oefening 6 B :
Ne nur la nordo, ankaŭ la sudo altiris
lin. Li plurfoje vizitis Francujon kaj
unufoje eĉ Al ĝerion kaj Levanton. Li
bone estris la francan lingvon 1), ĉar
li instruis ĝin 2) en la lernejo. Sur
turista ŝipo en Mediteraneo 3) li vojaĝis kun tre internacia societo, inter 4)
kiu la konata franca Esperantisto L.
de B., kiu sciigis lin pri la lingva kreajo de d-ro 5) L.L.Z. Li estis tuj tiom

AKTUALAJ PROBLEMOJ de la

nuntempa internacia vivo fl. 5,—

Opbrengst ten bate van Nationaal
Rampenfonds Boekendienst L.E.E.N.
pad bij zich. Een oom van mijn aanstaande vrouw (kantonrechter in Amsterdam) kwam toen bij ons en vertelde wat voor een vreemde man hij in de
tram had gezien. Net op dat ogenblik
stond Dreves voor de deur om de moeder van mijn aanstaande een kruik Samoswijn te brengen. Zo zag de deftige
rechter die „rare" man dus nog eens
van naderbij.
In Leeuwarden kreeg Dr. eens een
oploop achter zich, toen hij na een reis
in Algiers in woestijngewaad naar
Roodkerk wandelde". (Slot)
.

Uitwerkingen van Vlaamse Esperantisten vóór 10 Mei 1953 aan V.E.B., „Studanto", postbus 100, Mechelen ; van Nederlandse aan S. S. de Jong Dzn, Waltaweg 3, Tjerkwerd (Fr.) .
Wie een gefrankeerde enveloppe voor
terugzending erbij voegt, krijgt het
werk gecorrigeerd terug.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Gld.

Belg. Fr.

ESPERANTO-VLAGGEN:
Afm.et. 100 x 150 cm.
150 x 225 cm.
200 x 300 cm.
Fietsvlaggen, Esperanto
Insignoj (butono, broĉo, pinglo, pendaĵo)
por kravato
rondformaj (broéo aft butono)
id.
kvinpintaj
id.
pen.tagonforma j
Esperanto ?- Flandra leono
10 leterpaperoj kaj kovertoj
kovertoj kun verda stelo po OI 0
Ni havas ankoraii kelkajn ekzempl. de Schidlof's
vortareto por po

MENDU ĈE

15,7'5
32,90
514,50
0,60
1,10

0.50

10,—
10,12,18,13,15, —
50,

2,15

--

45,—

:

Boekendienst LEEN, Z.O. Singel 5, Bergen. op Zoom (giro 769.15)
F.E.I., Blankenbergse steenweg 72, Brugge (p.c.r. 3268.51)

FLANDRA ESPERANTISTO
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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. 13 : 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 3311, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuvvstr. 29, Bad hoevedorp
Cefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 \, Diepenveen. Postrek. 22075.
-

KOMUNIKOJ DE LA
CEFESTRARO
SEKCIAJ ESTR:ARANOJ
ATENTE?!
La sekciaj sekr. nepre resendu la
supran parton de la formularo por la
delegitoj al la jarkunveno antaŭ la 1O-a
de majo al la een. sekretario. Kelkaj
sekcioj ankoraŭ ne pagis la unua duonjaro 1953. Ni atentigas la estrarojn de
tiuj sekcioj pri par. 38 de nia regularo,
laŭ kiu la ĉefestraro rajtas malpermesi
al la delegitoj de tiuj sekcioj ĉeesti la
jarkunvenon.
SEKCIAJ DELEGITOJ ATENTU !
La delegitoj al la jarkunveno nepre
aĉetu iran-revenan bileton vagonare al
Antwerpen, kiu validas 30 tagojn, kaj
kunprenu sufiĉe da belga mono. Ili
rajtas fakturi la vojaĝkostojn vagonare
iII-a - klase, por ĉambro kun matenmanĝo maks. g. 5,75 por unu nokto,
por vespermanĝo je 23!5, se gi estos
necesa, maks. g. 3,50, por la komuna
tagmanĝo je 24/5 g. 5.75 kaj por vespera panmanĝo je 24/5, se gi estos necesa,
g. 3,50. Delegitoj, kiuj estos nur la
jarkunvenon, ne bezonas pagi kongreskotizon. Ili kunprenu la suban parton
de la delegita formularo al la jarkunveno!
Krome kunprenu Ned. Esp. 1953, n-rojn
3, 4 kaj 5. La kunveno komenciĝos
matene je la 10-a h.
Kongresanoj kaj delegitoj :
nepre ne forgesu vian pasporton aŭ
„bewijs van Nederlandschap", kiun vi
bezonas por vojaĝi al Antwerpen!!

bank -Stedelijk Museum, Amsterdam;

Coi p. Bloemenveiling Aalsmeer; Frans

Halsmuseum, Haarlem.
„Internationale Beweging voor Wereldregering", por kiu mi tradukas Esperanto- leterojn, nun surpresigis sur la
leterpaperojn„Esperanto korespondata".
Bijenkorf, Amsterdam - Den Haag Rotterdam surpresigis sur la menuon:
„Menno en Esperanto havebla".
Tio okazis ankaŭ laŭ instigo de sekcio Alkmaar en hotelo „Victory" kaj
en kelkaj aliaj restoracioj tieaj.
En la gazeto de Chr. Jongemannenvereniging, Goede Tempelieren, „Wolkenridder" de K.L.M.-„Omroeper" Schoonhoven kaj Wiering's Weekblad, Amsterdam aperis la bildserio de la propagando- kartoj „Heck" Rotterdam rifuzis apliki Esperanton por la menuo. Duin la
internaciaj kongresoj, kiuj okazis en la
universitato en Amsterdam oni lokis la
propagandan tabulon en la granda
halo.
„Haagse Post" rifuzis enpresigon de
respondo al artikolo, malfavora al Esperanto
Laii peto de U.E.A. mi vizitis la eksterlandan departementon de O.K. & W.
Den Haag por ke ĝi favore voĉdonu por
Esperanto en la UNESKO-kunveno en
Parizo. Volkskrant enpresigis aldonan
artikolon al tiu de s-ro Manders.
Laŭ instigo de sekcio Amsterdam la
popoluniversitato donas Esperanto-kurson, kiun gvidas s-ro S. Pragano. Iom
komenciĝis la kontakto inter la membroj kaj sekcioj pere de la propaganda
servo po reciproka helpo kaj informo.
TEATRA SERVO

Sekcio Hago donacis g. 15,- por la propaganda kaso de L.E.E.N. Koran dankon!
S-ino H.E. te Streke Leefers, administrantino de „De Esperantist" portempe
loĝas en Assen, Zwartwatersweg 65.
Bonvolu noti tion!
-

PROP.AGANDA SERVO _ F
Jarraporto 1953
Mi daŭrigis mian klopodon pendigi
la ŝildon „Esperanto parolata" en grandaj entreprenoj, en kiuj dejoras esperantistoj. Gis nun plenumis mian peton: Rotterdamse Bank -Middenstands-

Jarraporro 1952
Al diversaj sekcioj ni sendis materialon por aranĝi interesajn grupvesperojn, ĉefe teatraĵojn. Gojige estas, ke
ankaŭ kelkaj sekcioj, kiuj ĝis nun ne
uzis la materialon, enviciĝis en la kutim
ki ta o. C>'tr ni ege bezt,^ n
novajn tekstojn, ni afable petas tiujn
sekciojn, kiuj disponas pri taŭgaj
skeĉoj, teatrajoj aŭ deklamajoj prunto sendi al ni la tekstojn, por ke ni
kopiu ilin. La afrankelspezoj sumiĝas
g. 1,95.
-

-

FINANCA STATO L.EE.N.
Budgetu '5,2 Jarkonto '52 Budĝetó '53
ENSPEZOJ
f. 3300,f. 3266,38
f.
Kotizoj3000,40,40,82
90,Donacantoj
100,-120,154,15
Abonoj
100,-100,Libro-Servo
10,15,83
25,Skriba-Kurso
100,81,75,Rentumo ŝparkonto
26,05
Anoncoj
79,93
260,Deficito
3670,-

ELSPEZOJ
Organo
redaktoro
Kunvenoj ĉefestraro
Administra estraro
Repago sekciaj delegitoj
Kontribuo U.E.A.
Ekzamena komitato
N.C.K.E.
Biblioteko
Reprezentado Univ. Kongreso
Oficejo ,.Esp. ĉe la Instruaclo"
Salono jarkunveno
Distriktaj ĉefestraranoj
Teatra servo
Propagando
Diversajoj
Gazetarservo

f. 2000,-

---

400,300,180,235,15,30,25,100,-50, 40,15,
5,200,75,-

-

f. 3670,-

f. 3664,16

f. 3650,-

f. 1977,40

f. 1950,450,300,198, 240,15,30,25,100,50,50,15,5,72,50,100,-

418,90
288,88
180,235,15,30, 25,100,50,40,
11,05
1,95
182,83
108,15

f. 3664,16

f. 3650,

-

MEI 1953

ancfra ligo Esperantista+
Postbus 100, Mechelen
I'rezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario : Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis, tel. 33445 (dram ia ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrtjn, 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.
Redakcio I±'.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso: A. Nysstraat 37. Anderlecht
La asocio de Flandraj Junulgastejoj
nun uzas Esperanton, krom kvar naciajn lingvojn, sur ĉiuj presajoj. Ili aten
tigas pri la nova adreso de la sekretario : HOPLAND 50, ANTWERPEN.
N ia kongreso en Antwerpen.
Nun urĝas via aliĝo ! Kaj ,se vi havas proponojn, pritraktotajn dum la
jarkunsido, bonvolu tuj skribi al la
sekretario.
Nia sekcio el Brugge denove kunlaboras al la festa vespero ; ili promesas
kelkajn novajn skeĉojn, ludotajn laŭ la
specife bruĝa vigla maniero.
Ne forgesu antaŭmendi la specialajn
poŝtkartojn ĉe Dro Van Gindertaelen,
Raghenoplein 9, Mechelen.
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NIA POST-KONGRESA NUMERO
aperos cirkaŭ la 15 de junio, por ke ni
povu ankorau enmeti la kongresraporton.
La julia numero aperos je la 15, por
plimalgrandigi la tempospacon inter tiu
numero kaj la sekvonta, kiu pretiĝos
denove je la 1.9.53. Kiel kutime ni ne
eldonos aŭgustan numeron.
FL.L.E.

L.E.E.N.
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J ARRAPORTO 1952
Dum la jaro 1952 nia kara Flandra
Ligo ricevis kelkajn sorto batojn, ne
koncerne la internan vivon aŭ la membro-nombron, sed rilate la pli eksterajn
agojn, ĉu propagandcelajn, ĉu organizajn. Envere, ni rememoras ankoraŭ
la en la aprila eldono de F.E. aperintan
komunikon pri la ne-okazo de kongreso en Antverpeno. Same bedaŭrinde,
pro la monperdo, estas la ne-okazigo
de la someraj kursoj en Ermelo, organizotaj de L.E.E.N. kaj FL.L.E., kaj pri
kiuj ni devis rezigni pro interes-manko,
kiam la antaŭan jaron ni povis ĝojkrii
pro la sukceso (La. 20 liganoj de
s estis ! )
cc la kongreso de la internacia ppostunuiĝo, okazinta en Bruselo, ni klopodis atingi personan kontakton kun belgaj delegitoj, kiuj eventuale favorus la
proponon por uzi Esperanton sur la
internaciaj respondkuponoj ; ni ŝajne
sukcesis, kiam kelkajn tagojn antaŭ la
malfermi, de la kongreso, ni recevis
leteron de la belga ministro kun bedaŭro-esprimoj.
Meze de la jaro eksiĝis du estraranoj, Sro Meeus kaj Debruyne, sed finfine la c?ielo pliheliĝas: je la jarfino
FL.L.E. havis la unuan kontakton kun
Reĝa Belga Ligo por la organizo de
komuna kongreso.
La interna vivo pasis kiel kutime :
plejparte stagnado ; ĉiujare membroj
eksiĝas, sed por la jaro 1952 ni tamen
povas ankoraŭ konstati ke la alfluo de
novaj membroj denove ekvilibrigis la
nombron.
Precipe de la sekcioj ANTWERPEN,
BRUGGE, BRUSSEL, GENT, kaj MECHELEN ni ricevis vivosignojn. Novaj
grupoj ne aliĝis. Neniu sekcio forfalis.
Kvankam ni petis en la marta numero
de F.E. informojn pri la eventualaj
kursoj, ni nenion ricevis. Ni tamen ne
miris pri tio, ĉar tio ja ofte okazas :
la sekretario jam plurfoje petis aŭ scigis ion, senrezulte. Ekzemple :
Januara numero de F.E. 1952:
anonco de amikovarbado - 42 mendoj ! -Maja numero :
alvoko por la iamaj IKUE-anoj
(neniu respondis) .
-

Oktobra numero :
a) interŝanĝo de programoj por la
Zamenhof-vespero en decembro
- senrezulte
b) peto por reklamoj en la jarlibro
UEA - la kutimaj anoncoj el
Brugge kaj Gent -

BIL A N C O 31 decembro 1952
Havajoj
Poŝtĝirkonto L.E.E.N.
som.kursoj
Kaso
Sparkonto
Debitoroj
„

Suldoj

f. 2383,76
5,- 24,20
3634,56
296,09

f. 1930,25
Baza kapitalo Univ. Kongr.
609,29
Univers'la Esp. Asocio
110,78
Kongresa kaso
471,95
Rezervo som.kursoj
435,95
Propaganda kaso
367,94
Kreditoroj
122,Kotizoj 1953
32,85
Abonoj 1953
Kapitalo
f. 2342,53
1.1.'52
79,93
deficito

f. 6343,61

f. 6343,61

2262,60

Subskribintoj kontrolis la financan administradon de L.E.E.N. pri la jaro 1952
kaj trovis ĉion en bona ordo. Ili proponas malŝarĝi la gen. kasiston kaj danki
lin pro la akurata kaj ampleksa laboro.
F.Jacoby

H. Wensel

Decembra numero :
a) peto por sugestoj pritraktotaj
dum la jarkunveno en Bruselo.
b) prelegoj de Dro van Gindertaelen kaj Drs. Roose. (Kiu invitis ilin ? )
Tiaj vanaj petoj subfosas la laborpovon de la estraro. Tamen ni devas
konstati ke nia organizo, kun tiom da
idealistoj, tia membronombro, tia gazeto, tia celo, povus esti tre aktiva kaj
energia, do konata ĉe eksterstarantoj
per multaj kaj bonaj publikaj aranĝoj,
kaj ĉe la oficialaj instancoj, por serioza kaj pozitiva agado.
En la sekvantaj punktoj mi pritraktas la diversajn erojn aŭ fakojn de la
Liga agado.

FLANDRA ESPERANTISTO:
Dum la pentekosta jarkunveno S-ano
Kalma komunikis sian decidon pri eksigo kiel ĉefredaktoro. Ĉar je tiu momento nia redaktoro ne povis transpreni tiun taskon, estis S-ano Roose kiu
por tri numeroj anstataŭis lin. Ek de
la novembra numero denove Dro Van
Gindertaelen transprenis la envere ne
enviindan taskon. Ni ne ricevis plendojn pri la enhavo de nia revuo. di
aperis parte je 700 ekz., poste je 500
ekz. Tiu ŝanĝo kiu fakte jam devis
okazi en 1950, ĉar nia membronombro
inalpliiĝis ĉefe dum 1949 & 1950, ni nur
povis fari okaze de la renovigo de la
kontrakto kun la presisto en Nederlando.
DUA KOMUNA KONGRESO:
Gi okazis en Rotterdam. Pro la improvizita ŝanĝo nur trideko da membroj
ĉeestis. Sekcio Brugge prizorgis la
lastan parton de la varietea vespero.
Detala raporto aperis en la Aŭgusta
numero de F.E.
BIBLIOTEKO:
Interkonsente kun LEEN la liganoj
povas legi la librojn de la LEEN-biblioteko, nur kondiĉe ke ili pagu la afrankon por la resendo. Ni dankas la estraron de LEEN pro tiu aranĝo, kaj
esperas ke la bibliotekisto ricevos multajn petojn el Flanclrujo.
KORESPONDA KURSO:
Funkciis duin la tuta jaro, kaj transkribis 1000 F da profito al la liga kaso. Kelkaj kursanoj membriĝis.
U.E.A.:
Nia peranto sciigis al ni ke la jaro
1952, la unua kun la plialtigitaj kotizoj,
ne alportis gravajn £anĝojn en la membronombro. En la jarlibro de UEA
1953 aperis tutpaĝa anonco de Gent
(pere de Fino Terryn kaj kvar hotelaj
anoncoj ( pere de Sano Roose). F.E.I.
denove reklamis per alloga anonceto.
BELGA FERVOJISTA ASOCIO:
Tiu organizo fondiĝis sub la influo
kaj la laboremo de Sano Debruyne,
eksestrarano. Ni esperu ke tiu faka
movado, kvankam tute sendependa de
nia ligo, kiel eble plej multe kunlaboros, por la bono de Esperanto en nia
lando.
Ni konkludas ke en nia ligo la rutinaj, precipe administraj, agoj daŭris
preskaŭ senriproĉe, sed ke la iniciato
kaj la vigleco, kaj de la membroj, kaj
de la estraro, tute forrestis dum la
jaro 1952. Tiel ni certe ne povas antaŭenpuŝi Esperanton en nia lando, kie
la kondicoj por la internacia lingvo ja
ne estas tre bonaj. La solaj eroj de la
Ligo kiuj ankoraŭ kunligas nin estas
la gazeto, la kongreso, kaj ankaŭ nepre ni menciu la instituton. Kompare
kun aliaj organizoj, ni ne plendu multe,
sed floranta movado ni dum tiu jaro
certe ne estis.
Maertens G.
Sekretario
Gesin joro j Lapenna parolos en
Rotterdam
Sabaton la 16-an de Majo

Dum tre mallonga restado sur nederlanda teritorio, Ges. Lapenna afable
konsentis prelegi dum vespero, aranĝota de Rotterdama Esperanto-Komitato, la kunlaborkomitato de la tieaj diverstendencaj organizajoj.
Parolos S.ino LJUBA LAPENNA,
kiu naskiĝis kiel filino de ekzilito, pri
Miaj Infanmemoroj el Siberio.
Parolos Prof. D-ro IVO LAPENNA,
kiu en Novembro luktis dum tri semajnoj por nia afero en Parizo, pri La
UNESKO-Decido kaj í'io ligita kun yl.
Kaptu la unikan okazon!
Venu grandnombre geamikoj ankaŭ
el ĉirkaŭaj lokoj !
Antaŭmendu biletojn por esti certa
pri via loko !
Ejo: (tre apude al stacidomo D.P.)
Groothandelsgebouw, salono Beatrix,
enirejo A, Stationsplein 45.
Komenciĝo : je la 19.45 precize.
Prezo : 0.75 gld.
Mendu biletojn ĉe :
Fino M. H. Vermaas, prez., Nieuwe
Binnenweg 70, Rotterdam C. Tel.
50748. ĉirkonto : 333790.
F.ino A. C. Obbes, sekr., Boezemlaan 24 b, Rotterdam N. Tel. 21068.
Ĝirkonto : 226891.
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La Skota Kvaropo.

kio i:e Auld, ncvolantc perdi la junulayon „marasme kiel apdufajra
hundo", respondas al obseda „nudo'' kaj neoloyisma „libido
(daŭrigota) TYNEVERUM.
".

(Vivanta Lingvo)
KVAROPO. - Poemoj dc William Auld, John S. Dinwoodie,
John Francis, Reto Rossctti, - .270 p. „Stafeto". Belliteratura Eldonscrio L. .. Eldonisto: J. Régulo Pérez, La Laguna, Tenerife,
Kanariaj Insuloj. 1952
Ĉ:u ni ne estas atestantoj pri 1' ekŝrumpo de la nacionalismo ?
La limoj ja emas malaperi en Okcidento, kiu ŝajnas regresi, ne
malprogresi al ia „Karlomagna" teritorio. Sed samtempe ni estas
atestantoj pri tio, ke niaj naciaj lingvoj malespere sin kroĉas al
realaj aŭ imagitaj „bazoj•' kaj en blinde singloro ignoras aŭ malfidas la ununuran savilon por sia memrespekto de nur-ero en vasta
habilona tuto: la internacian lingvon. Antaŭ la unuiga paŝo farenda
la cŭropaj nacioj jam ne povas konsideri la internacian lingvon, kiel iuj antverpenaj urbokonsilantoj en la pasinta jarcento konsideris la proponon provizi la katedralan turon per fulmoforigilo :
ĉi tiu ja povus esti fatala por la flandra kulturmonumento
Kiu aŭ kio finfine kapablos inetigi la fingron de la nuntempaj
Tomasaj Moŝtoj sur la vivantan karnon de 1` moderna Esperanto ?
Vivanta Esperanto, Eble la Esperantistoj tro frue jubilis. ke ilia.
lingvo estas vere vivanta, t.e. en la senco kompara rilate la propran popollingvon. Ankoraŭ en 1922 Petro Stojan konstatis, ke
nia literaturo gis tiam nur estis infana ludo en nekulturita kampo.
"Tamen Edmond Privat jam en 1911 prave deklari;, ke aI niaj
poetoj, eĉ la plej humilaj, ni devas danki tutkore, ĉar kiam en lingvo
la homoj ne plu tradukas, sed pensas, kaj ne nur pensas, sed sentas kaj eimietas tutan sian koron, tiam estas nepre certa fakto, ke
tiu lingvo estas lingvo vivanta. Kaj li ilustris tion per senpretenda
versajo de I'renkel, la „siberia najtingalo", farita post Ia subita
morto de juna, amata edzino...
Estas nepridubeble, ke precipe la sinsekvaj poetogeneracioj ka
pablas elfosi, pro sia intuica scio profunda, ĉiujn trezorojn de
lingvo. Neniel alie okazis en Esperanto post kiam Zamenhof —
kvankam li volis doti sian kreitajon per literaturo — kvazaŭ malgraŭ si eligis doloran, malesperan korokrion, kiu lirike ekvivigis lian
sisteman verkon. Kaj sekvas nonioj, multaj nomoj...
hez, Belrnont, Grabowski, Hankel, Plourens, Franke], Schmidt.
Deŝkin, Privat, Braun, Karolczyk, Kriss, Schulhof, Mirski, Mihalski, Solovjev, Graŭ, Juny k.a., Baghy, Hohlov. Schwartz. Kalocsay, la Dekdu Poetoj, kelkaj atentindaj voĉoj en revuoj kaj la nuna
Kvaropo. Cu diletantoj, ĉu poetoj, ĉiu el ili poluris iun faceton.
trovis ian akcenton, se estus nur unu, kiu vekis iun kaŝitan potencon de la lingva materialo, elminis, elforgis, ja vivantigis Esperanton per la poezio, kies firma bazo estas koncizo, imagpovo
kaj rekteco. Nekontesteble ĉiuj ŝuldas al Grabowski kaj poste
al Kalocsay, la vojotrabatantoj al la plialtiĝanta Parnaso.
Cefe Kalocsay, kiu donacis en 1931 per „Streĉita Kordo", laŭ
1'otsche, kristale evoluintan poezian lingvon kaj kies poemaro
definitive dronigis la epokon de la diletantisino en la pasintecon,
kaj er. 19.34 la talentaj disĉiploj estis kunigitaj de la majstro mem
en „Dekdu Poetoj". Fniktodonaj jaroj, kiuj registris Ja lingvon, ja
vivtenis ĝin en la katakomha periodo de milito, kiu ne kapablis
rttortprcrni vian vivantan, kanteman gorcon.
Neredicjis. jam lingvo kiu, laŭ Kalocsay, per franca logiko kaj
slavaj stiliibero kaj fleksehlo akiris sian apartan spiriton. La evoluo
c1. Ja lingvo post la ĉiamigo de la jam prilaborita, estis daŭrigata,
guste sub influo de la literaturo, en ĝenerala strebado al pli mallongaj formoj ĉu en plilarĝigo aŭ metaforigo, ĉu en malplivastigo kaj
plil:recizigo de iuj radikoj kaj ankaŭ en plimuitiĝo de la radikaro.
kiel Grosjean-Maupin konstatis.
La apero de la „Kvaropo" estas jojiga sed jam ne fenomena, kiel
tiu de Kalocsay, lcio kreis la modernan instrumenton, Povas ankoraŭ ŝajni mirige, eĉ al Esperantistoj, ke veraj poetoj versas internacilingve kaj estas ja malpli kompreneble ol la fervoron de la
versprovanta
p ,.martov a yvardir;•. Kial ili ne estas poetoj, en
propra lingvo ? Cu la riĉa nacilingvo ne prezentas al ili la deziratajn sonojn ? Sed estas fakto ke Esperanto, kiu iĝis por multaj
spiroraba supera Judo, malavare inspiris plurajn, ear en ili
resonas la „forta voko" kaj ilin obsedas — parolantajn al internacia aŭciantare — ja vera internacia sento, kiu eĉ nun trudas nur
la lipojn de ŝtatestroj. Poetoj antaŭsentas la estontecon...
En la tutlasta numero de „Malgranda Revuo" J. Régulo Pérez, la
kuraĝa eldoninto de la luksvoluma „Kvaropo", skribis „Via voĉo,
kotaj ainil:cj, ŝprucas el la sama vervejo kiel la budapeŝta. Kio
mankas p ro la mutiĝo de la kalocsaja gitaro, tion ni trovas en via.
Kalocsay kaj vi ddrŭs al ni veran poezion." Kaj la trihutanta
„kvaropo" niem „Manoplekte' salutas la budapeŝtan majstron okaze
de lia 60a naskiĝdato (1951).
La kvar poetoj estas iorn enigmo figuritaj sur la kovrilo per kvar
steloj de diversa grandeco sed G. Waringhien en antaŭparolo ilin
konciz-trafe karakterizas : „Anim-ondanta, sen.sovibra juneco de
WViliiam Auld natur-ampleksanta, melankoli-opaleca screneco de
John S. Dinwoodie ; imagriĉa, potenca fatalsento de John Francis ;
jenglisteca, spritfajrera enrodsincereco de Reto Rossetti.''
Auld, arda temperamento, enkondukas la vastan poemaron per
plej ampleksa kontrihuo, sub titolo „Spiro de 1' Pasio", laŭ verso
dc .Mihalski, kies idean kaj sentan influon montras la verko. Sed
ĉe Auld, kia ŝprucego de vivo, kia intensigo kaj drasta, rekta eĉ
riska esprimkapablo (Stomakon mian duboratoj rodas, kaj mian
intestlaĉon timo nodas") I Ne ritma inedito sed muskola forto, kiu
trokurije juna eĉ ktride tuŝas tion, kio estas kara al humanisma kaj
religiama homo kaj ekskluziveme sirnpligas Ja problemon eternan
cle vivo kaj mondo. Ĉ.'u ankaŭ tio ne estas formo de pedanteco ?
Apartinante al generacio trempita en sango de kruela milito (li
kiel aviadisto „,kvazaŭ dogo viktimon ĉasis mazalvoste), Ii elreviĝis
en nuna mondo nur savita „por kapitalo". „Eternan punon int meritus, se denove mi militus." Sed la grandanima pacama
sento el nia tradicia literaturo ŝajne jam elmodiĝis. Ĝi iĝis iel kondiĉa...
Knedado de konceptoj kiaj kapitalismo, ktasbatalo, faŝismo, demokratio ne facile re_uJtigas poezian panon. Ankaŭ ĉe Auld la politika aŭ ideologia, kredo parte efikas nur pamfleta aŭ „deklaracia"
„La produktistoj de la lando
facile en mizeron falas.
dum iu monmanipulanto
per ĉia lukso sin regaras' (Deklaracio)
Paralele oni premate aŭskultas la malhelan, kelkloke belan vokon,
de 1' kirliĝarita sango en kvazaŭ-acfoleskuIo... Mihalski iam versis
„Al mi tedegas ja proced.' de am'
vulgara sen poezi' "
.
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NIAJ BLINDULOJ

;

PREMION akiris post n-roj 147/148:
S ro R.Iserentant, el Brugge. par V.E.B.,
-

Meze de Ia ebena kamparo, proksime al Gent kaj facile
atingebla per tramo, situas granda konstruaĵo, kiun ĉirkaŭas vastaj ĝardenoj. Temas pri : „VLAAMS BLINDENWERK
VAN HULP EN BIJSTAND, LOVENDEGEM. (Flandra Instituto por Helpo al Blinduloj, Lovendegem).
En tiu-ĉi saniga restadejo, la flandraj blinduloj povas ĝui
refreŝigan kaj senpagan libertempon. Kelkaj konstante logas tie-ĉie kaj plektas seĝojn aŭ korbetojn, studas, muzikas,
k.t.p.
Kiel specialajo de la Instituto ni menciu la dresadon de
gvidhundoj. Tiucele,: hundejoj kaj ekzerctereno troviĝas
apud la domego. Sub la gvidado de blinduloj mem, oni
kutimigas la hundojn al la danĝeroj de la moderna trafiko
kaj adaptas ilin al la nova funkcio. Post la dresado oni
donacas ilin al blinduloj.
Krom tio, la Instituto prizorgas la senpagan disdonon de
necesaj objektoj : vestajoj, blankaj bastonoj, skribilaro, por
blindulaj horloĝoj, k.t.p. Kompreneble, ĉio-ĉi postulas grandegajn kapitalojn. Senĉese ni laboras kaj serĉas novajn
rimedojn por kolekti ĉiutage la necesajn sumojn. Dank'al
la bonkoreco de multnornbraj bonfaremuloj, ni povis ĝis nun
vivteni, kaj eĉ pligrandigi nian organizon.
-

y

kaj por L.E.E.N.: F-ino E. Leopold, el
Arnhem.
SOLVOJ

149. Noktomezo, pritrakti, plenblovi,
rifuĝinto, okulfripa, rimar?tigi, duonkudri, malabunda, preseraro. akvolilio,
amintrigo, nagbarelo, gratvundi, vesperigo, antaŭvidi, triangulo, atestanto,
informejo, stanfolio. fajfilego, surskribo,
ŝtonkarbo, antaŭtuko, strangulo, profitema, juvelisto, plikariĝi, loĝantaro, koaguligi, postulema. Kie fumo levigas,
tie fajro troviĝas.
150. Horiz.: armeo, reago, kot. ornat,
idiot, ne, bulko, po, tre, gri, legom, log,
hel, pli, trake, najad.
Vert.: vagon, glute, ret, imun, glan,
abel. noktu, elpel, urtik, opini, dogm,
slali, hejt, opi, sorto, piedo.
151. ŝAKLUDA CEVALETO.
Komencante lertan saltadon ĉe K, vi
trovos du proverbojn
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152. KRUCVORTENIGNO

EKZERC- TERENO (plena r?ida,jo)

ear precipe la blinduloj kontaktiĝas kun la ekstera mondo plejparte per la legado kaj la radio, Esperanto prezentas
al ili konsiderindajn avantaĝojn. Same kiel la Brajla metodo estis unua paŝo por la efika edukado kaj instruado de
la blinduloj. ankaŭ tiel Esperanto estos por ili la vere in(Legu plu kol. 3)

NIA KONGRESKANTO.

Horizont.: 2. inflamo(R) ; herbo kiel
nutrajn(R). 3. paŝtobesto(R). 4. birdo (R) ; stulte rigardadi (R) . 5. prefikso ; aro da poemoj pri sama temo(R).
6. tuto da kunvivantaj homoj, kun komunaj leĝoj(R) ; ekstra(R). 7. manĝinta(R) ; turnmovi fluajon(R). 8. levmaŝino ; inklino (R) . 9. transpagi el sia
konto en tiun de iu alia(R) ; konsente
balanci la kapon( R). 10. senparola. 11.
sekretama(R) ; profito pro pruntedonita
mono(R).
1 2
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NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ
KUN PREMIOJ.
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daŭran difinitan oficon(R). 9. verŝi ion
nefluidan(R) ; senti bedaŭron pro farita kulpo (R) . 10. maksimume (R) . 11.
ilo por forpuŝi malpuraĵon (R) ; mara

galateneca besto(R).

NIAJ BLINDULOJ

1
`IliiiliiitrrTr111rnilllRuN^aNO „ss

mam

penege streĉi sian penson(R). 6. gloramo (R ). 7. insigno (R) 8. plenumi

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G. J. Teunissen, Burg. TeIlegenstr•.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
14, Blankenberge, antaŭ la 20-V-1953.

1

_ kermtttamatallilllllhI

2. fari pli ol necese(R) ; io

havigita al si(R). 3. ujo(R). 4. movo
de akvo ; facile brulebla ŝnuro(R). 5.

1Sllilll//l

(Daŭrigo de kol. 2)
ternacia interligilo. Pro tio ni instigas
niajn gastojn al la lernado de la inter
nacia helplingvo. Nuntempe, pluraj blinduloj studas la kurson de Benneman
per la Brajla metodo. Baldaŭ ili kapablos respondi al viaj simpatiaj leteroj,
ĉar ni ne dubas, ke ankaŭ vi volos
helpi ilin.
Bonvolu konigi nian instituton al similaj organizoj en via lando, por ke ili
estigu amikajn interrilatojn. Se ne eblus al vi doni materian helpon, almenaŭ
ne ŝparu vian moralan apogon. Se iel
vi travojaĝos nian landon, ni Ĉiam
pretos tutkore akcepti vin kaj montri
al vi, kiel ni laboras por helpi tiujn,
kiuj perdis ial la ĝuon de la vidkapabelco.
La Instituto estas vizitebla ekde la
9a ĝis la 17a horo, ĉiutage.
Por mona subteno: p.ĉ.k. 881.40 (nomo kaj adreso de la Instituto).

-

NEFORGESEBLAJ
FERIOTAGOJ

er la plej granda kaj plej bela
ederlanda ŝipo por libertemp7v ojaĝoj sur Rejno.

3

SPECIALE MALKARAJ VOJAĜOJ
i.a. pontokosta vojogo je lo 22a de Majo
kaj cetere jo l0 30a de Mojo kaj 6 Junio

BONEGA PRIZORGO ENKALKULITA
En

plena sezono gld.

110,—, sed

Unuaklasaj manĝaĵaj, iuj kabinoj kun elektra
lu mo,fluanta akvo, malfermeblaj fenestroj, belaj
kaj larĝaj sunferdekoj, kaj du hejmecaj salonoj.

K. VAN RYCKEGHEM,
ano de F1.L.E. Sekcio Gent.
-

ni sendas al vi nion omplekson bele

Senpage

ilustritan prospekton (nederlandlingvon).

Skribu esperantlingve ol

MOLENSTRAAT 61
TELEFOON 11.71.13
's•GRAVENHAGE

:

Verantw. uitgever Vlaamse Esperantisten-bond Postbus 100
Mechelen en
Ned. Esperantisten Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. Drukke
rijKrol, Hoofdstraat 31, ilithuizen (Ned).
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