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Jarkunveno de L.E.E.N.

39a UNIVERSALA KONGRESO

okazinta 24/5 '53 en Antwerpen°.
S.ro F. Weeke, kiu pro malsano de la
prezidanto S.ro H. J. Blokker, prezidas
la jarkunvenon, malfermas la kunvenon
je la 10-a horo, salutante la sekciajn
delegitojn kaj aliajn ĉeestantojn. Aparte li bonvenigas prof-on I. Lapenna, d- ron
P. Kempeneers kaj s-ron L. Giloteaux.
Laŭ lia peto la kunveno starante memoras la gemembrojn, kiujn la morto
forprenis de ni en la pasinta jaro. Neniu sekcio anoncis sin por kritiki la
ĉefestraron ; ŝajne regas indiferenteco
inter nia anaro, kio ne atestas pri sana
vigla asocia vivo. Plurfoje la ĉefestraraj funkciuloj devis plendi pro la fakto,
ke sekciaj estraroj ne respondas al leteroj, ne ĝustatempe pagas kotizojn
k.t.p. La someraj kursoj fiaskis pro
manko de interesigo flanke de la anoj;
la kunlaboro kun la gazetarservo lasas
multon por deziri, tro malmulte oni
atentis la artikolojn de prof. Lapenna
en „Esperanto". „De Esperantist", kiu
montrigis taŭga propagandilo estis bedaŭrinde tro malmulte uzata. La vicprezidanto esprimas la deziron, ke en
ĉi tiu jaro la sekcioj pli aktive parto
prenu la asocian vivon, ĉar ĉies kunlaboro ja estas necesa ! La decido de UNESKO estas gojiga, same kiel la fakto
ke UEA-kongreso en 1954 okazos en
Nederland°. Paŝoj antaŭen estas la paralelaj popoluniversitataj kursoj, la Beneluksa kongreso kaj la pritrakto de
Esperanto en la parlatnento.
Jam en la antaŭa jarkunveno la ĉef.ro,... .t tm aelsch ja--ffar{
at
por deca jubilea festo ukaze de la 50jara ekzistado de L.E.E.N. en 1955, sed
bedaŭrinde ĝis nun neniu sekcio iel
montris interesiĝon. Montriĝis malfacile trovi protokolantojn, sed fine f-ino
J. S. Douma kaj s-ro J. M. Driesen akceptas.
Kiel reprezentanto de U.E.A. d.ro
Kempeneers salutas la kunvenon. Malfacilaĵo por U.E.A. kaj pluraj landaj
asocioj estas manko de mono, sed ni
agu laŭpove. L.E.E.N. estu bona reprezentanto de U.E.A. en sia regiono.
S-ro P. Korte salutas la kunvenon kiel
reprezentanto de la nederlanda sekcio
de la Int. Ligo de Esp. Geinstruistoj.
Liaopinie la spertoj ne estas entuziasmigaj kaj ofte pravigas la plendojn de
S-ro F. Weeke. Tarnen ni ne perdu la
kuragon; unualoke ni klopodu altiri la
junularon, ĉar ĝi devos liveri al ni la
estontajn gvidantojn.
La sekretario, s-ro A. J. Kalma sciigas, ke 19 sekcioj sendis reprezentantojn. La nombro da voĉoj estas entute
30. N.C.K.E. aperigis liston menciantan
tiujn samideanojn kiuj pretas fari prelegojn en aliaj sekcioj, sed la listo mendas nur malmultajn anojn de L.E.E.N.
S-ro H. Arends (Arnhem) rimarkigas,
ke eble kelkaj spertuloj preferas esti
invitataj ol anonci sin mem. S-ro
F. Weeke instigas la kapablulojn anonci
sin kiel parolontojn kaj kontakti kun
aliaj spertuloj por ke la nombro da pa.rolontoj pligrandiĝu.
-

Asocia jarraporto : S.ro C. J. Keur
((Hago) demandas kial nur malmultaj
sekcioj provis aranĝi kursojn. Cetere
li plendas pri la fakto, ke la gvidanto
de la gazetarservo kritikas en N.E. la
nesufiĉan kunlaboron de sekcio Hago.
Pli bone estus sendi kritikon rekte al
lasekcio, kiu invitis la gvidanton de
la gazetarservo veni al Hago por priparoli la aferon, sed S-ro H.Oosthoek
ne respondis al tiu invito. Pri la gazetarservo estigas vigla diskutado, kiun
La. partoprenas f-ino M. H. Vermaas kaj
S-ro Telling (R'dam) . Al S.ro Keur la
sekretario respondas, ke estas neeble
doni precizajn informojn pri la nombro
da kursoj, ĉar pluraj sekcioj ne respondis la koncernan demandaron. Sendube
la inerteco de kelkaj sekcioj ludas
gravan rolon, sed krome ofte manko
de mono kaj nesufiĉa interesiĝo flanke
de la publiko malfavore influas la aranĝon de kursoj. La gazetarservo ankoraŭ ne longe funkcias, kaj la gvidanto,
kiu cetere montriĝis sufiĉe fervora, do
ankoraŭ ne disponas pri la necesa sperto. La servo povos pli bone funkcii
kondiĉe ke la sekcioj kunlaboru. La
sekretaria jarraporto estas aprobata.

DE ESPERANTO - HAARLEM
Unuaj komunikoj :
La kongreso okazos de 31.VII ĝ•is 7.VIII.1954 en
la Koncertejo en Haarlem. Estas antaŭvidate ke
la solena inaŭguro estos en la koncertejo de Amsterdam.
Baza kapitalo : Dank' al la mona helpo de multaj gesamideanoj
ni kuraĝis inviti la Universalan Kongreson. Sed . ... por la unuaj
preparoj la ĝis nun kolektita sumo ne sufiĉas. Sekve ni denove
kaj insiste apelacias al la bonvola helpo de tiuj, kiuj atendis la inviton antaŭ ol partopreni en la baza kapitalo, kiu garantios la glatan evoluon de la kongresaranĝoj. Ne hezitu, sed sendu vian monan helpon pere de la poŝtĝirkonto nro. 34563 de L.E.E.N., Amsterdam. Estas memkompreneble, ke tiuj, kiuj ebligis la Universalan
Kongreson en Nederlando havas la unuan rajton por aliĝo, ĉar ...
la nombro de partoprenontoj, t.e. de veraj vizitontoj, estos limigata
ĝis maksimume 2000 personoj. Ni antaŭvidas, ke maksimume 750
nederlandanoj povas esti akceptataj. Estas do nepre necese, ke
tiuj, kiuj pagis por la baza kapitalo, tuj anoncu sian inklinon al
partopreno. Oni povas jam nun anonci sin ĉe jena
adreso: Postbus 140, Haarlem de 39a Universala Kongreso de Esperanto. Je tiu adreso oni mendu la unuan oficialan bultenon kaj
aliĝilon. Aliĝojn oni nur akceptas kun samtempa pago de la
kongres-l;otizo : ĝis 31.VII.1953 guld. 19.—, por edz(in)o guld. 9,50,
por junu '. a)o malpli ol 20-jara guld. 6.50. Kongresanoj, kiuj estas
kro

individu• membroj de UEA pagas guld.
gu . 1,. .i). a Ko uzon oni pagu at ia

2,50 malpli (edzo edzino

-

banko: Rotterdamsche Bank N.V., Haarlem, favore de la konto

„39a Universala Kongreso de Esperanto". La poŝtĝirkonto de tiu
banko estas : nro 8238.

Loka Kongresa Komitato :
Honora prezidanto : Inĝ. J. R. G. Isbriicker.
Prezidanto : P. M. Mabesoone.
Vic-prezidanto : H. J. Blokker.
Sekretario : E. de Wolf.
Kasistino : s-ino M. C. Keizer-Blokker.
Komitatanoj : N. H. Beun. J. C. Janssen-Wildschut, J. R. Janssen,
Hans Bakker.
GRAVE : Ne jam ĝenu la L.K.K. per petoj pri loĝado k.t.p.
Detalajn informojn ni publikigos ĝustatempe. Tamen
helpu al la aranĝoj per pagoj por la baza kapitalo kaj
tuja aliĝo. Anticipe dankon.

P.14r.

Financa jarraparto : F-ino M. H. Vermaas (R'dam) demandas, kial oni budgetis nur gld. 72,- por la propagando.
La kasisto respondas, ke fakte tiu sumo
ekvilibrigas la budgeton. Ankaŭ en
aliaj aferoj por kiuj diversaj sumoj estas budgetitaj, kasiĝas propagando kaj
krome ni povos ĉerpi laŭbezone el la
rezervo (propaganda kaso). Al demando de S-ro Keur (Hago) pri la kotizo
de N.C.K.E. la kasisto respondas, ke la
kotizo estas gld. 0,03 por ĉiu ano.
Raporto de la biblioteko : La sekretario sciigas, ke nur kelkajn tagojn antaŭ
la kunveno li ricevis koncizan raporton,
kiu ne plu povis aperi en la gazeto
antaŭ la kongreso. La kontrola komisiono de la biblioteko ankoraŭ ne sendis
raporton. Li voĉlegas la ricevitan bibliotekan raporton. Neniu havas rimarkojn.
Raporto de la propaganda servo:
Neniu havas kritikon.
Raporto de la teatra servo: La gvidanto, S-ro A. J. Kalma petas alsendon
de nova materialo, speciale, laŭ sugesto
de s-ro P. Korte, de teatrajetoj por gejunuloj. S-ro G.Maertens (reprezentanto de FI.L.E.) proponas lnterŝanĝon
de materialo. La raporto estas aprobata.
Raporto de la ĉefdelegito de U.E.A.:
S.ro J. Telling voĉlegas la raporton. En
septembro li transprenis la administradon de la ned. teritorio de U.E.A. Kun
ĝojo li povis konstati, ke U.E.A. gajnis
kelkajn novajn membrojn kaj povis revarbi kelkajn, kiuj en antaŭaj jaroj
forlasis nin. Entute la membronombro
nun estas 428. La sekciaj delegitoj instigu la membrojn fariĝi aktivaj mem-

broj de U.E.A. Ciu agu laŭpove por
ke Nederlando gajnu en la kongresa
jaro la konkurson pri membrovarbado.
Kritiko pri la redaktado de N.E.:
S.ro H. Arends (Arnhem) atentigas pri
Ia fakto, ke sekcio Arnhem jam en la
antaŭa jaro esprimis kelkajn dezirojn
kiuj tamen ne plenumiĝis. Cu la multaj aforismoj en la marta numero aperis pro manko de taŭgaj artikoloj ?
Kial oni ne enpresigas pli da asociaj
novajoj ? S.ro F. Weeke respondas, ke
tiuj aforismoj aperis anstataŭ artikolo
de f-ino M. H. Vermaas, kiu estis kompostata tro malfrue. S-ro A. J. Kalma
aldonas, ke L.E.E.N. havas je sia dispono nur la duonon de la gazeto kaj
devas kalkuli ankaŭ kun la deziroj de
la flandraj gelegantoj. S.ino M. Dekker
(Amsterdam) rimarkigas, ke la flandra
lingvo ofte strange impresas al nederlandanoj kaj sugestas, ke s-ro F. Weeke
korektu tiajn artikolojn antaŭ presigo.
S.ro F. Weeke konsentas, ke ofte tiaj
artikoloj impresas iom strange, sed la
flandra ĉefredaktoro ne povas konstati
tion kaj en la praktiko ne eblas trarigardi ĉion antaŭe. S.ro J.M. Driesen
(R'dam) demandas ĉu vere la nederlanda lingvo estas pli bona ol la flandra. S.ro F. Weeke respondas, ke laŭkontrakte oni uzu la nederlandan
lingvon, kiu tamen laŭ s.ro G. Maertens
impresas strange al la flandroj.
Raporto de la kantara komisiono:
S.ro J. M. Driesen (R'dam) en sia raporto diras, ke pluraj sekcioj nur malfrue respondis la alsenditan cirkuleron.
Okazis kunveno en Amersfoort je 21112,
kiun ĉeestis f-ino Leopold kaj s-roj
Biittcher, Michels kaj Driesen. El la
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materialo sendita de la sekcioj, la komisiono kompilis liston de 120 kantoj.
Aldono de pianoakompano fariĝos eble
tro multekosta, do verŝajne oni povos
aldoni nur la muziknotojn. F-ino G.H.
Benink (Almelo) sugestas aldoni Ia notojn laŭ cifersistemo sed laŭ aliaj (s-roj
F. Weeke kaj H. Arends) tiu sistemo en
eksterlando ne estas sufiĉe konata.
Post iom da diskutado oni lasas al la
ĉefestraro la findecidon en tiu afero.
La ĉefestrara propono ne ŝanĝi la
kotizojn por la jaro 1954 estas sendiskute akceptata.
La ĉefestrara propono donaci gld.
100,- al „Nationaal Rampenfonds" estas
klarigata de S-ro F-Weeke, ĉar s-ro
J. Telling opinias nenecese, ke la ĉefestraro petu permeson por tiu elspezo.
La ĉefestraro respondecas pri la mono,
kiu estas destinita por esperantaj celoj
kaj preferas, ke nun, kiam temas pri
donaco por alia celo, la jarkunveno
esprimu sin pri tio. La propono estas
akceptata per 24 kontraŭ 6 voĉoj.
La budĝeto sendiskute estas aprobata.
La propono de la ĉefestraro trastreki
la lastajn 7 vortojn de par. 54 de nia
regularo kaj ŝanĝi par. 74 jene : „De
redactie staat onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur" estigas viglan diskuton. Montrigis, ke regas iom
da riskompreno kaj pro tio s-ro F.
Weeke klarigas, ke la proponita ŝanĝo
celas nur adapti la regularon al la nunaj cirkonstancoj. Nuntempe s-ro Th.
v. Gindertaelen estas ĉefredaktoro, sed
li ne estas ano de la ĉefestraro. S.ro
H.Arends rekomendas, ke la ĉefestraro
reprenu la proponon. Laŭ li, se necese
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Car estas preferinde, ke ĉefestrarano
estu redaktoro. S-ro J. M. Driesen proponas agi laŭ la sperto akirita en la
lasta jaro kaj pro tio akcepti la proponon. F-ino M.H. Vermaas : ĉu la nuna
situacio estas kontentiga kaj ĉu la proponita ŝanĝo celas nur fiksi tiun situacion ? Post kiam s-ro F. Weeke jese
respondas, la propono estas akceptata
per 28 kontraŭ 2 voĉoj.
La propono de sekcio Amsterdam. ke
la tuta monato decembro estu libromonato, estas akceptata. S.ro J. M. Driesen sugestas, ke la sekcioj prenu stokon
da libroj por revendo. S.ro A. J. Kalma
respondas, ke kelkaj sekcioj jam faris
tion, sed estas dezirinde, ke aliaj sekcioj
imitu tiun ekzemplon. S.ro F. Weeke
ankoraŭ rimarkigas, ke el la propono
oni ne konkludu, ke nur en decembro
oni aĉetu librojn.
Car la kunveno ne proponas aliajn
kandidatojn, f-ino A. Hellinx kaj s-roj
H. J. Blokker kaj C. B. Zondervan estas
reelektataj kiel êefestraranoj.
Elekto de L.K.K. por la Universala
Kongreso en Haarlem s-ro P.M. Mabesoone sciigas, ke la provizora L.K.K.
konsistas el s-ro P. M. Mabesoone (prezidanto), s-ro E. de Wolf (sekretario),
s-ino M. C. Keizer (kasistino ), s-ro H.
J. Blokker, S-ro N. H. Beun, ges-roj
Jansen kaj s-ro H. Bakker. La jarkunveno aprobas la provizoran komitaton,
kiu do fariĝas definitiva. S.ro H.Arends:
Kiel agi, se en la daŭro de la jaro iu
eksiĝas ? Laŭ lia sugesto la jarkunveno aprobas, ke tiuokaze la ĉefestraro
elektos novan komitatanon. Al demando de s-ino M. Dekker, ĉu s-ro A.J.
Kalma kiel peranto de sekcio A-dam
rajtas ĉeesti la kunvenojn de la L.K.K.
kiel observanto, s-ro P.M. Mabesoone
jese respondas. Al s-ro P. Korte (Veendam), kiu demandas kial la kongreso
ne okazos en Amsterdam, s-ro P.M.
Mabesoone respondas, ke la kostoj en
A'dam estas tro altaj. La komunuma
estraro de A'dam neniel volis subvencii
la kongreson, male la urbestraro en
Haarlem disponigas senpage diversajn
salonojn. S-ro H. Arends: Se oni devos
limigi la nombron da nederlandanoj,
oni nepre akceptu la anojn de L.E.E.N.
S.ro P.M. Mabesoone atentigas, ke universalaj kongresoj estas alireblaj por
ĉiuj. S-ro P. Korte sugestas antaŭkongreson de instruistoj en la ĉirkaŭaĵoj
de Haarlem. La instruistoj mem povos
prizorgi la organizon. S-ro P. M. Mabesoone petas al s-ro P. Korte post kelkaj
monatoj sendi skriban planon. F-ino
M.H. Vermaas preferas antaŭkongreson
en alia lando ekz. en Grésillon (Fr.) .
La jarkunveno akceptas la éefstraran
:

---
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proponon okazigi en 1954 nur jarkunvenon. Ĝi okazos en Am gsfoort la
4-an de aprilo 1954.
La ĉefestraro proponas, ke sekcio
Hilversum nomu du annjn kiel kaskontrolontojn. Pretas akcepti tiun funkcion
f-ino C. H. Nieuwerf kaj s-ro J. H. Morreau. La jarkunveno aprobas.
La ĉefestraro proponas, ke sekcio.
Utrecht ankoraŭ havu ŝancon montri
sin pli aktiva el en la pasinta jaro kaj
nomu du personojn por kontroli la bibliotekon. La kunveno aprobas.
Libera diskutado : S-ro Lodema
(A'dam) proponas, ke ni antaŭe esploru, kiuj parlamentanoj estas por Esperanto kaj ke al tiuj ni donu nian voĉon
okaze de novaj elektoj. S-ro C. 13.
Zondervan respondas, ke pluraj parlatnentanoj voĉdonis kontraŭ instruo de
Esperanto sed tamen ne estas kontraŭ
la internacia lingvo mem. Krome la
voĉdonado estas politika afero ; voĉdonas la partio kaj ne la personoj. S-ro
E. de Wolf (Haarlem) ne estas kontraŭ
kunlaboro kun FI.L.E. sed neniam antaŭe vidis tiel malmulte da L.E.E.N.-anoj
en la jarkunveno. Pri tio certe kulpas
la altaj kostoj kaj pro tio li preferus
estonte kongresi ne tiel malproksime
kaj se eble en konferencejo. F-ino M.
H. Vermaas ne estas kontraŭ beneluksaj
aranĝoj sed preferas, ke la jarkunvenoj
de L.E.E.N. okazu en Nederlando. S-ro
F.Weeke respondas, ke okaze de kunvenoj en konferencejoj la partoprenintoj
plendis pri manko de komforto. S-ro
W. Koopmans (Hilversum) rekomendas
uzi internacian sloganon, kiun oni povus
presigi sur kovertoj ktp. Prefere oni
elektu nederlandlingvan tekston. S-ro
A. J. Kalma atentigas pri la trafa slogano de A.N.S.E. S-ro F.Weeke atentigas pri tio, ke L.E.E.N. kelkfoje pre.
sigis specialajn propagandilojn, kiujn la
sekcioj tamen ne uzas. S.ro J. Telling
rekomendas presigon de propaganda
teksto sur travideblaj kovertoj por
monbiletoj. Krome li sugestas esplori,
ĉu ankaŭ R.B.L.E. pretus kunlabori en
komuna beneluksa gazeto. Li memorigas pri la nimega kurso kaj deziras,
ke L.E.E.N. esploru la eblon reaperigi
tian kurson. S.ro A. J. Kalma respondas, ke en la lasta kunveno de N.C.K.E.
oni pritraktis la eblon eldoni tian kurson en kunlaboro kun „Ned. Radio Unie". Al demandoj de s-ro H. Baljet
(Leiden) kaj f-ino A.Gerbranda (Dordrecht) s-ro F.Weeke respondas, ke
por malmultekosta loĝado dum la U.E.A.
kongreso, la L.K.K. luos amaslogejon.
Prof. Lapenna parolas pri propagando kaj gazetarservo kaj mencias kiel
ekzemprmja ra servojn en SveCiujo kaj
Italujo. Li petas subteni la gravan
laboron de C.E.D. S-ro J. Telling bedaŭras la nekuraĝigajn malfermajn parolojn de s-ro F. Weeke kaj mencias
kelkajn programerojn por stimuli kaj
paroligi la membrojn. Oni plibonigu
la sekcian vivon, ĉar la sekcioj ja estas la bazo de la movado. F-ino M.
H. Vermaas sugestas eldonon de iu literatura verko ekz. de nederlanda antologio okaze de la jubileo de L.E.E.N.
en 1955. Fine s-ro A. Lodema dankas
s-ron F. Weeke, kiu per kelkaj vortoj
fermas la jarkunvenon, pro la bona
gvidado.
A. J. Kalma.
–

-

-

Raporto kompilita laŭ notoj de s-ino
S. Mabesoone, f-ino J. S. Douma kaj
s-ro J. M. Driesen, kiujn ni kore dankas pro la farita laboro.

Bibliografio
Arthur Buur : Das Problern der internatinalen Sprache. 19 p. 15,5 x 22,5 cm.
Represo el „Jahrbuch der• eidgendssischen Riite 1953." (Jarlibro de la svisaj federaciaj aiitoritatoj).
Eldonejo : Buchverlag der Verbandsdruckerei AG. Bern. Prezo 2 respondkup.
En ĉi tiu broŝuro D.ro Baur, la konata parolisto ĉe la Svisa Mallongonda
Radio pritraktas en konciza formo la
problemon de internacia lingvo ĝis la
nuna tempo atentigante pri la lingva
situacio ĉe UNO. Ĝi meritas esti tra
dukata ne nur en esperanton sed ankaŭ
en la modernajn naciajn lingvojn, ĉar
ĝi tre bone taŭgas kiel informilo pri la
lingvaj malfacilaĵoj en internaciaj konferencoj.
-

La Itala Turisnna Klubo en Milano,
kun 400.000 membroj eldonis esperantlingvan faldfolion enhavantan diversajn
sciindaĵojn por turistoj, kiuj volas viziti
tiun landon.
Esperanto-Missionen, Klackavligen,
Nora Stad, Svedujo, eldonis du novajn
kajerojn Noj 5 kaj 6 en la Evangelia
serio.
No 5 estas verkita de S.ro H. Hubertsson kaj estas titolita „La Dia vojo al
paco kaj ĝojo pri saviĝo". No 6 titolas „Religia Vivo en Svedujo" verkita
de la konata esperanta prelegistino
Anna Alamo-Sandgren.
Kial Mondregistaro? estas malgranda broŝuro, eldonita de Universala Ligo
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Niaj Larmaj junulinoj el Zeist, kiuj en Antwerpen rikoltis
grandan sukceson.
Riouwstr. 172, Den Haag. Nederlando.
Prezo : 1 poŝta resp. kupono.
En tre konciza sed klara formo ĝi
pledas por la starigo de Mondregistaro
laŭ la Manifeste 1952 de la Mondfederalista Grupo de Britaj Parlamentanoj.
Onder de naam van „Meulenhoff's
Esperanto-Woordenboekje" verscheen
een 4e druk van het vroegere Schidlot's
woordenboekje, samengesteld door C. L.
de Veer en geheel herzien en bijgewerkt
door G.J. Tennissen.
Prijs gld 3,95. Uitgever H. Meulenhof f,
Herengracht 86, Amsterdam.
Wij wensen de uitgever en de Nederlandse esperantisten geluk met deze
nieuwe uitgave, die een iets groter
formaat heeft dan vroeger en waarvan
de inhoud sterk is uitgebreid. Zo zijn
in het deel Esperanto-Nederlands alle
in het „Fundamento" van Dr. Zamenhof en de zes „Aldonoj" voorkomende
stamwoorden opgenomen. Het aantal
niet officiële (met x gemerkte) stamwoorden is aanzienlijk uitgebreid. Tevens is aan dit deel ongeveer een vijfhonderdtal woorden toegevoegd, die
men in de literatuur vrij geregeld ontmoet en dus al niet meer als neologismen beschouwd kunnen worden.
Ook het deel Nederlands-E3peranto
heeft verschillende wijzigingen ondergaan. Tal van correcties zijn aangebracht en minder juiste vertalingen
door andere vervangen.
Ongetwijfeld heeft het boekje door
deze wijzigingen aan bruikbaarheid gewonnen en het zal zeker zijn weg wel
vinden. Het is verkrijgbaar bij onze
boekendienst.
Zo juist verschenen „Filmstrio pri
la Akvo Katastrofo en Nederlando".
Prijs : Filmstrio -}- tekstaro gld. 7,50.
Verkrijgbaar bij onze Libro-servo.
-

TUTMONDA LATYDO, katolika preĝlibro, kompilita kaj tradukita de rev.
sac. H. G. Wannemakers S. J., eld. E.
Film- Grupo, Bergen-op-Zoom, 1952, 277
p. Prezo : guld. 5. Mendebla ĉe ,,Espero Katolika, Utrechtseweg 81, Vleuten.
JUNUL- KURSO, kun ilustroj sur ĉiu
paĝo, eld. SAT-Amikaro, Parizo, 1953.
p. 80. Prezo I dol. Recenzota.
La Homaro kaj la Mondbildo de Martinus, eldonita de La Spirit- Scienca Instituto de Martinus, Mariendalsvej 9496 Kopenhago F. Prezo 6,50 dkr -)- sendkostoj. Formato 13 x 19 cm. 124 paĝoj. Tradukis el la dana originalo C.
Graverson. Kontrolita de Literatura
Komitato de SAT.
La enhavo de ĉi tiu libro estas tre
interesa kaj pensiga, Car la aŭtoro
scias laŭ propra maniero ĵeti lumon
sur la veron en la Biblio. Nia freneza,
en mizero baraktanta mondo ne povas
saviĝi antaŭ ol la homo lernas per
spirit-sciencaj rimedoj trovi la vojon al
la „io ", kio kasiĝas malantaŭ la fenomenoj de la materia mondo. Kelkaj el
la 69 ĉapitroj estas : Religio kaj politiko ne povas esti malsamaj aferoj. La
tera kulturhomo fariĝis senhelpa meze
de sia materia ĉiopovo. La vera kaŭzo
de la krizo en la homaro estas sole
manko de psika scienco. La lingvaĵo
de la libro estas tre bona.
Schidlof's Woordenboek ESP.-NED.
en NED.-ESP. plm. 575 blz. f 3,95
Zolang de voorraad strekt nog enkele stevig gebonden ex. v. t 2,25 !
Boekendienst L.E.E.N.

Estis iam
(pribomba tabelo)
Estis iam bela
urbo.
Sed ho ve ! terura
bruo.
La rezulto ? fuma
rubo.
Anagramo de A.D.

P. Stojan, Deveno kaj vivo de la
lingvo Esperanto, eldono de Flandra
Esperanto-Instituto. Kiam siatempe ĉi
tiu verketo aperis en felietona formo
en „Flandra Esperantisto" ĝi en vastaj
rondoj tiris la atenton de la esperantistaro, kies deziro posedi la tuton en
libroformo fine plenumiĝis. P. Stojan, la
kompilinto de „Bibliografio de Lingvo
Internacia" (1930) , faras en „Deveno
kaj vivo de la lingvo Esperanto" provon, esplori la originan devenon de Esperanto kaj ĝian evoluon. La enhavo,
baziganta sur prelegoj, faritaj de Stojan en la S.U. 1925 estas plej aktuala
kaj eĉ la rezolucio de UNESKO jam
estas menciita en ĝi. La lingvajo estas
tute moderna kaj kelkloke ni renkontis neologismojn (bufono, obskura, adolta. klami, truki, sponta), kiuj tamen
apenaŭ bezonas klarigon. Preseraroj
preskaŭ tute forestas.
Per funda pritrakto de la naskiĈo de
la prahindeŭropa lingvo de la patrujo
de Zamenhof kaj ties hejma medio
Stojan pruvas, ke Esperanto ne aperis
subite, sed kiel frukto, maturiĝinta dum
pluraj generacioj kaj fine rikoltita de
la homo, kiu en taŭgaj momento kaj
loko troviĝis en la centro de interkrucantaj linioj de sociaj fortoj, influoj
kaj ideoj. Ege interesa estas la pri
trakto de kaŝlingvoj kaj antaŭaj artlingvaj projektoj (i.a. de Courtonne
1881) kiuj iel influis la laboron de Zamenhof. Li paŝon post paŝo sekvas la
evoluon de la Zamenhofa,'k gvn, citas
krom la konata strofo „malamikete de
las nacjes" (1878) specimenon de la
lingvo el 1881 kaj montras la „vundajn
punktojn" de la Zamenhofa lingvo en
1889, do post dujara funkciado tie la
lingvo, kiu ĝis 1895 formigis tia kia ĝin
deziris Zamenhof mem, do sen latinidaj
influoj. Malgraŭ la emo esti „logika"
pluraj nelogikajoj enŝteliĝis (finiĝo, ellerni, estajo, memfido). Stojan detale
pritraktas la malfacilajojn koncerne la
akuzativon ( laŭ li T. Cart estas la sola
franco kiu senerare aplikis la akuzativan regulon ! ), la artikolon kaj la seksan problemon kaj malkaŝas al ni, ke
la vorto edzino devenas de „jedzyna"
(= malbona virino). Funde li ekzamenas la kritikon, kiu, ĉar la gramatiko
ŝajnis definitiva, ĉefe koncentriĝis sur
la vortaro kaj speciale koncernis la
multajn dusencaĵojn (amuzo kaj amuzo; dukatoj kaj du katoj, per fida
sento kaj perfida sento). Tiuj amuzaj
koincidoj, (kiuj inspiris i.a. R. Schwartz
kaj S. S. de Jong !) kiujn Zamenhof komence klopodis eviti sed kiuj ja ekzistas en ĉiuj lingvoj, ne plaĉis al la kritikemuloj kaj fine rezultigis la (neseriozan) reformprojekton de Zamenhof,
malakceptitan per 157 kontraŭ 144 voĉoj. Tre klare Stojan reliefigas la
kernon de la kontrakto kun Hachette
kaj poste pritraktas la influon de la
„Ido-skismo". Por pruvi ke Esperanto
post la reforma fiasko tamen progresas oni adoptis multajn specialajn kaj
arkaikajn vortojn malgraŭ tio, ke la
elementa lingvo ankoraŭ ne posedis
vere necesajn vortojn kaj eĉ 20 jarojn
poste P.V. ravas siajn legantojn per
sciencozaj novaĵoj (abutmento, anfrakto, debiski, teamo, vortico), sed mankas
pluraj simplaj vortoj. Per spritaj ekzemploj Stojan kritikas la Akademion,
kiu ĉar gi ne rajtas erari, preferas nenion fari ol erari. En la Unua Oficiala
-

Por niaj blinduloj.
En la kadro de la Universala Kongreso en Haarlem 1954 okazos la 24-a
internacia kongreso de blindaj esperantistoj. Por konvene akcepti la alilandajn partoprenontojn NoSoBe bezonas
multan monon kaj pro tio gi aranĝas
loterion. Sekciaj estraroj mendu libretojn kun po 50 lotbiletoj ĉe s-ro H.
Delver, Versteeghstr. 65, Bussum ! PreVi facile
zo por ĉiu libreto g. 5,
vendos la lotbiletojn por po g. 0,10 en
la grupvesperoj al viaj anoj kaj aliaj
interesiĝantoj.
—.

Aldono 490 novaj vortoj estas menciitaj
kiel frukto de la Akademia laboro,
kvankam 485 estas zamenhofaj ! Post
40-jara ekzistado la Akademio ankoraŭ
ne sukcesis trovi aŭ difini la principojn
de nia lingvo. El 99 L.K.-anoj nur 20
kapablis kontentige paroli Esperanton.
Ne mirige, ĉar (Mi elektis ilin el la diverskolora amaso da broŝureidonistoj
kaj fabrikantoj de esperantistaj poŝtkartoj kaj silkflagetoj ! La tempo estis
gaja, do ... oni gaje elektadis kaj honoradis . . . Detale Stojan ekzamenas
la ofte troigitan facilecon de Esperanto
kaj citas artikolon de G.J. Degenkamp
en „La Progresanto", kies sincera tono
metas la problemon sur ĝian veran lokon. Li konstatas, ke tiu facileco koncernas nur la pasivan lingvoscion kaj
citas kelkajn kvalitojn, kiuj malfaciligas nian lingvon. La prireforma timo
tamen rezultigis malfidon je ĉia serioza
studo kaj suspekton kontraŭ ĉia scienco. Ni kreis por ni apartan Mondeton,
sed ni reeniru la homaron, kies eta ero
ni estas ! Tamen Esperanto evoluis kaj
pliriĉiĝis dank' al laboro de kleraj adeptoj, kiaj Grabowski, Bein kaj Boirac. Iom post iom formiĝis „klasika"
sintakso, kiu regas preskaŭ absolute
ĝis nun. E. Privat, kiu en 1905 (16jara) flue parolis, estis rigardata „oka
mondmiraklo" sed poste plimultiĝis la
buŝa uzado kies influo estas tre granda. Naskiĝis mallongigoj kiaj ĝis (la
revido), kiomas?, la verbo „ĉui". Bedaŭrinde multaj samideanoj restas sur
la unua ŝtupo de komencantoj, por kiuj
Ia parolata Esperanto estas kaj restas
fremda lingvo. La vivportantoj de la
lingva progreso tamen estas apartaj
individuoj, lertaj verkantoj kaj spritaj
babilantoj, do ni ne malhelpu ilin kaj
ne minacu ilin per dikaj gramatikoj.
La vivo de Esperanto ne dependas de
registaraj aproboj kaj oficialaj deklaracioj, sed daŭras nur tiom, kiom ekzistas liberaj homoj, kiuj en tiu lingvo
pensas, laboras, parolas, kantas, amas
kaj malamas.
Jen karaj gelegantoj, ege konciza
pritrakto (nekompleta) de la enhavo
de ĉi tiu leginda verko (frandaĵo por
progresintaj esperantistoj !), ampleksanta nur 108 paĝojn, sed paĝojn densege
surpresitajn, kiuj enhavas trezoron da
trafaj ekzemploj kaj rimarkigoj, el kiuj
mi citus al vi multajn, se la spaco permesus tion. Mendu la verkon ĉe la 11broservoj de L.E.E.N. kaj F1.L.E. ; prezo
guld. 2,25 : b.fr. 30.
A. J. K.

MALMULTEKOSTAJ FLUGVOJAĜOJ POR STUDENTOJ.
SKANDINAVIA SERVO DE STUDENTVOJAGOJ, Sct. Pederstraede 19,
Kopenhago K., branĉo de DIS, aranĝos
venontsomere multajn flugvojaĝojn. Oni
flugos inter Kopenhago kaj jenaj urboj : Parizo, Munkeno, Londono kaj Genevo, krome inter Parizo kaj Barcelono
kaj inter Londono kaj Parizo. La biletprezoj estas ege malaltaj ; ili kostas la
samon kiel 3-a-klasa vojaĝo fervoje.
Ekz. flugvojaĝo inter Kopenhago kaj
Parizo kostas 160 d.kr.
Studentoj ( eventuale kune kun edzino kaj infanoj) kaj junaj altlernejanoj
(studintoj) povos partopreni la fluga
don. Petu detalajn informojn esperante ĉe supre menciita adreso.

-

Wereldnieuws
Ter gelegenheid van de 31-ste Jaarbeurs te Padova, die van 13-28 Juni
1953 gehouden wordt, verscheen een
aardige broschure in Esperanto kun
belaj fotoj. Bestelbaar bij : Fiera di
Padova. (Italië.)
Australië. Door de Nieuws- en Inlichtingen-Dienst van de Australische
Regering is een kleurfilm met Esperanto-tekst over Australië gemaakt,
die kortgeleden is gereed gekomen. De
titel is „Aŭstralio hodiaŭ". Ze zal vertoont worden ter gelegenheid van het
congres van de Esperanto-Asocio de
Nord-Ameriko, dat op 26-29 Juni te
New-York zal plaats hebben.
België. Het gemeente-bestuur van
Antwerpen heeft ter ere van het Bene
luks Esperanto-Congres aldaar een
straat tussen de Jan de Voslei en de
Boomsesteenweg de naam gegeven van
Dr. Zamenhofstr.

-

Duitsland. In de zomerdienstregeling
van de Westduitse Spoorwegen wordt
voor het eerst Esperanto gebruikt naast
het Duits, Frans en Engels.

De la Redakcio.
Pro la beneluksa numero ni ne povis
presigi ĉion. La venonta numero aperos la 1-au de Septembro.
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst:
Mr A. J. Kalrna, 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.U.-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
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106. Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 .\, Diepenveen. Postrek. 22075.

Komunikoj de la ĉefestraro

EXAMEN-UITSLAGEN

Itala Esperanto-Federacio aranĝis
inter siaj membroj monkolekton por la
viktimoj de la inunda katastrofo kaj
sendis al ni la kolektitan sumon (entute gld. 129,19) destinitan por „Nationaal Rampenfonds,,. Koran dankon al
la italaj gesamideanoj ! Dankon ankaŭ
al la kunveno de japanaj esperantistoj
okazinta 23/5 en Gunma Universitato,
kiu sendis simpatian kondolencan leteron, subskribitan de ĉiuj deiegitoj.
Reglementswijziging. Men schrappe
de 7 laatste woorden van art. 54 van
het Alg. Huish. Reglement en vervange
art. 74 door een nieuw art. dat luidt:
„De redactie staat onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur."
La ĉefestraro kore gratulas la avojn,
kiuj gajnis premiojn en la „Beneluksa"
literatura konkurso kaj en la lingva
konkurso de „Ned. Esp.-isto".

Nia Lingva Konkurso
Fine ne povas al vi komuniki la rezulton de nia lingva konkurso, en kiu
partoprenis 51 membroj ; kvankam 58
anoncis sin tamen 7 ne ensendis sian
taskon. Tiu rezulto ne estas malbona
tamen ni esperas ke venontfoje la nombro de partoprenantoj estos pli granda.
Jen la nomoj de la gajnintoj.

Amsterdam, 14/5 1953:
Aangemeld voor diploma B 3 candidaten, opgekomen 3, geslaagd 1: de
heer J. S. Jansen, te Amsterdam.
Aangemeld voor diploma A 29 candidaten, opgekomen 28, geslaagd 18: de
dames J. Hutteman en M. J. Kok-Jernberg te Amsterdam, J. Ch. JanssenWildschut te Bloemendaal, J.Jansma te
Haarlem, C. S. Poelenjee en F. C. Poelenjee te Utrecht, A. Wester-v. d. Veen
te Zaandam en de heren G. J. J. v. d.
Moolen en D.Nijman te Amsterdam,
F. Vroomen te 's Hertogenbos, C. J. v. cl.
Flier en R. Starrenburg te Utrecht, T.
D. v. Beek, J. F. Benink en P. Mekking
te Velp, W. Meijns te Wormerveer, J. L.
Bijsterbosch te Zaandam en K. Schaar
te Zaandijk.
Groningen, 14/5 1953:
Aangemeld voor diploma A 10 candidaten, opgekomen 10, geslaagd 7:
de dames S.Hilberclink, Z. Hoving en
I. B. Kamies te Groningen, W. Mulder te
Finsterwolde, M. Hoesbergen te Wilderyank en de heren E. Klok te Finsterwolde en B. Breuker te Groningen.
Den Haag 13 Juni 1954:

Aangemeld voor examen B 4 candidaten, opgekomen 4, geslaagd 1: mej.
G. J. R. Zwarekant te Westwoud (N.H.)
Aangemeid voor examen A 26 candiKategorio A.
daten, opgekomen 20, geslaagd '14: de
1. S.ino F. Ponsen-Smit, Den Haag f 6,dames H. J. C. de Boer-Verhagen te Bus2. S-ro B. C. Sliggers, Amsterdam - 4,sum. G. A. Scholten te Utrecht en A.
3. S.ino H. DriesenBoer-Voerman te Vlaardingen en de
v. Luipen, Rotterdam - 3,heren J. R. Hagedoorn te Amerongen,
4. S.ro W. M.J. Borg, Amsterdam 2,—
H. J. M. v. d. Werff te Amsterdam, G.
Wessels te Den Haag, J. C. Th. Kwak
Kategorio B.
te Middelburg, C.Gerbrands te Rijswijk,
B. Kieboom te Utrecht, J. W. M. v. Erp,
1. S.ro Jac. Hakkennes, Rotterdam f 7,50
- 6,50 )3. L. M. Menge en W. M. M. Spapens te
2. S.ro H. Evers, Velp
- 5,— Venlo, G. Boer te Vlaardingen en P.
3. F.ino C. Zondervan, Deventer
-

-

.

rt.ro L.ro ing.

G.Hamming, Bennekom 4,50
- 4,—
5. S.ro W. Weerheim, Boskoop

lfic^ecit(1r te Zutlei•

-

Nederlando

Kategorio C.
1.
2.
3.
4.

f 6,50
F.ino G. H. Benink, Almelo
F.ino T. M. Quaasteniet, Winkel 5. -F.ino A. A. J. v.Eeden, Putten - 3,50
Fino J. E. v. Dijk, Amsterdam - 2,50
-

Griza la ĉiel' kaj venta la strando,
Marĉa la grundo kaj .lima Ia ter',
Nudaj la donoj, ebena la lando,
1'ilafloj kaj urboj ĉe larga rit^er'.

•

Fagoj kaj poplof ornamas verdejon.
Lagon kaj marĉon ĉirkaïcas la junk'.
Enspezoj 58 x f 0,75
f 43,50 Bovoj kaj kafoj dekoras herbejon,
Garolo kaj pego nestadas en trunk'.
Elspezoj pro papero, stenci8,50
lado, kovertoj kaj afranko
Lando malgranda kun homoj silentaj,
f 35,
Neta
saldo
lam famega sur tuta la ter',
- 25,—
Aldonita el ja L.E.E.N. -kaso
Ejo, rifuíĵo por multaj talentoj,
Levicĵu denove al alta Ia sier' !
entute disponigitaj premioj f 60,—
M. E Nawijn.
Ciuj gajnintoj jam ricevis kuponon
per kiu ili povis mendi iun libron por
sia premio ĉe nia Libro-Servo.

Financa raporto

-

—
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Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretarlo: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis, tel. 331,45 (damla ofichoroj).
Kasistino : F-in.o J. Terrjjn, Raapstraat 74, Gent.
Biblïoteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland i
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso : A . Nvsstraat 37. Anderlecht

NEDERLANDAJ ESPERANTO
JUNULARGRUPOJ FONDIS
KUNLABOR-KOMITATON
Anoj de kvin Esperanto-j unulargrupoj partoprenis konferencon, kiu okazis
en la junular-gastejo „Eikelkamp" en
Elst (provinco Utrecht). Oni starigis
kunlabor- komitaton, kiu notniĝas „Centra Komitato de la Esperantista Junularmovado en Nederlando" ( Centraal
Comité van de Esperanto Jeugdbeweging in Nederland).
La komitato havas la taskon gvidi
la komunan laboron kaj akceli intiman
kunlaboron inter la grupoj. La ĉiutaga
gvidado estas komisiita al estraro, kiu
krome eldonos komunan bultenon kaj
kontaktos kun la labor- komisionoj. Uni
starigis i.a. Informan Komisionon, kiu
gvidos la propagandon kaj estos helpata de Gazetar- Servo, kaj Kern-Komisiono, kiu okazigos kernajn kursojn. Por
la propagando de Esperanto en Ia junular-gastejoj fondiĝis „Oficejo Esperanto en la Junular-Gastejoj" (Bureau
Esperanto in de Jeugd Herbergen).
Tuja fondiĝo de unueca Nederlanda
Esperanto Junular- Organizo montriĝis
neebla, precipe pro organizaj malfacilajoj. La Komitato nomis regularan
komisionon, kiu havas la taskon prepari la kunfandiĝon kaj kompili por
ĉiuj akcepteblan regularon. La kunveno akceptis, ke la fondiĝo de unu junular-movado esperantista devas okazi
en plena konsento de la organizoj, kiuj
aliĝis al N.C.K.E., precipe ĉar la kunfandiĝo okazu favore al la tutnederlanda Esperanto movado.
Al la Komitato definitive aliĝis Junular-Komunumo A.L.E.-F.L.E. „Ju-Ko,
L. E.E.N.-Junular- grupo, Junular-Amuzklubo „Ekstaze" kaj S. A.T. Junulfako,
nederlanda frakcio. Atendante definitivan decidon de sia internacia kongreso, provizore aliĝis la nederlanda sekcio
de 'Pu+nonda Esperanto iirnir1ar-Organizo.
Prezidanto/redaktoro de la Komitato
estas Roel Kraefft, Hilvertsweg 167,
Hilversum ; sekretario/kasisto Hans ten
Hagen, p/a R.P.I.-C.B., Eindhoven kaj
propaganda gvidanto Tammo Kanter,
Lombokstraat 2, Leeuwarden.
-

DIVERSAJ OJ
Fondiĝis en Germanujo la „Societo
por Internacia Lingvo". Estras ĝin,
dro Bormann, ged-roj Happe, Leubner
kaj Ziegler. Ĉi celas trakti la problemon de internacia lingvo, progresigi la
diskutadon pri interlingvistiko ktp. La
societo tamen ne propagandas sed estos
danka pri ĉiaj informoj. Adreso: Bliicherstr. 17, Flensburg-Miirwik (Geren.) .

DANKON

Lingvaj Rimarkoj
De la kontrolantoj ni ricevis la informon ke ili, kvankam la taskoj ne
estis tre malfacilaj, opiniis ia tradukon
ofte ne altnivela. La spaco ne permesas al ni detale pritrakti la diversajn
erarojn sed la plej grava eraro estas
ke oni ĝenerale tro laŭvorte tradukas
kaj tion oni povas plibonigi nur per
ekzercado kaj tial ni tre ĝojus, se en
dua konkurso eble en septembro aŭ
oktobro anoncus sin ne nur la parto
prenantoj de la unua sed ankaŭ multaj
novaj. Kelkaj partprenantoj petis de
ni resendi al ili la kontrolitan taskon
sed tion ni ne povas fari. Tre verŝajne
S.ro de Jong pritraktos diversajn erarojn en La Studanto.
Restas al ni kore danki la kontrolantojn : S.ro A. J. Kalma, S.ro S. S. de
Jong Dzn kaj S.ro C. B. Zondervan pro
ilia laboro.
La gvidanto
F. Weeke.
-

EXAMEN-NIEUWS
De laatste examens voor diploma A
en B worden volgens de thans nog geldende regeling afgenomen te Utrecht
op Zaterdag 31 Oct. a.s. Aanmelding
vóór 15 September. Het prospectus
voor 1954 en volgende jaren, met inlichtingen omtrent de eisen voor diploma E, M en S zal waarschijnlijk in
September gereed zijn en is op aanvrage gratis verkrijgbaar bij het secretariaat.

La KONGRESPREZIDANTO,
nome de la tuta Kongresanaro,
sendas varman dankvorton :
Al siaj kolegoj en la L.K,K.:
S-ro Maur. Jautnotte, prezidanto ;
S-ro P. M. Mabesoone, vicprezidanto ;
S-ro H. Sietens, Secretario ;
S-ro A. Pittoors, kasisto ;
S-ro F. Volders, festkomisaro ;
S-ro J. Verstraeten, propagandestro ;
S-ro M. De Ketelaere, konsilanto ;
Al la kunlaborintoj
S-roj Kalma kaj Vermuyten, juĝintoj en la Literatura Konkurso ;
S-ro Roger Jaumotte, presa sekretario ;
S roj Pintjens kaj Cautaert,oficistoj ĉe la postofficejo en la Kongresejo,
Al ĉiuj kunhelpintoj en la antaŭ- kaj dumkongresaj laboroj :
S-inoj H. Schoofs, Balleux, Bernaerts, Debacker, H. De Ketelaere, De
Winter, H. kaj M. Hofkens, F. Meulemans, Moriamé, H. Toussaint kaj
E. Van der Weken ;
S-roj Aalders, Ameryckx, Balleux, Debacker, Monttnirail, Segers, Van
den Bossche, Vercruysen kaj Verhoeven ;
Al ĉiuj, kies nomoj estas cititaj en la raporto kaj kiuj do kunlaboris al la efektWigo de iuprogramero dum la kongreso ;
Kaj al Kiuj. anoncantoj en nia Kongreslibro kaj aliaj, kiuj iamaiere helpis al la
sukcesigo de la Kongreso.
-

Plaatselijk Nieuws
BUSSUM : E1 la gepartoprenintoj en
la skriba kurso, kiun s-ro J. H. Hen
driksen gvidis en „Bussumsche Courant" 19 kursanoj partoprenis kursfinan ekzamenon, kiu okazis en Bussum
je 20/6. Kiel ekzamenantoj funkciis
s-roj A. J. Kalma kaj B. J. J. Albers el
Amsterdam. La transdono de la diplumoj al la sukcesintoj okazis en festkunveno, kiun la sekcio aranĝis je 27/6
okaze de la kursfino kaj de la 2 -jara
ekzisto de la sekcio. S-ro M.Schroevers, redaktoro de „Bussumsche Courant", alparolis la kursanojn esperante
kaj transdonis libropremion al la 3 plej
bonaj kandidatoj s-roj J. Wijn, E. Vink
kaj s-ino G. Hoefakker-Volk. La unuaj
du montrigis ne nur bonaj kursanoj,
sed ankaŭ spertaj artistoj. S-ro J. Wijn
virtuoze ludis komponajojn de Mendelssohn, Fauré kaj Chopin kaj s-ro E.
Vink post la paŭzo faris miraklojn kiel
prestidigitisto. Kelkaj kursanoj prezentis sheĉon ,.La Magia Ringo" kaj
pruvis, ke ili jam bone regas la lingvon. En la programo krome kunlaboris la junulargrupo „La Papagetoj" el
Deventer, kiu prezentis kelkajn viglajn
skeĉojn kaj krome muzikis kaj kantis.
Ges-roj Guns donacis al la prezidanto
s-ro H. J. Hendriksen sekcian flagon
kaj kiel kursgvidanto s-ro Hendriksen
ricevis donacojn de ia kursanoj kaj de
la red. de „Bussumsche Courant". La
membraro de la sekcio preskaŭ duobliĝis !

-

Zaandant : Zondag 14/6 maakte onze
jonge afdeling een excursie naar Amsterdam onder leiding van cie heer C.
Kools, die ons door oud Amsterdam
rondleidde en in het Esperanto verschillende bijzonderheden vertelde van
vele bezienswaardigheden. Het was
voor onze safclolina. en vooral voor de
beginners een interessante en leerzame
-morgen.
( Kial sekcio Zaandam ne antaŭe seiigis tion al sekcio Amsterdam ? Cu ĝi
eble opinias, , ke la amsterdamanoj sufiĉe konas sian propran urbon ?
Ankaŭ ili volonte ekskursas kaj dividita ĝojo estas duobla ĝojo, ĉu ne?).
-

- — -- ---

Alkmaar. La Kontaktkomit.ato „Alkmaar kaj ĉirkaŭajo" organizis ekspozidon en la „Braderie" je la 1-a ; 2-a kaj
3-a de julio. Ciun vendredon troviĝas
esperantisto en la oficejo de Frenidultrafika Unuiĝo por gvidi esperanto-parolantajn vizitantojn tra la fromaĝvendejo. Ne forgesu peti grandnombre la
esperantlingvan broŝuron pri la fromagvendejo ce V.V.V. Kaasmarkt, Alkmaar.
Velp. La 11-an de junio la gekursanoj de F.ino Leopold kaj kelkaj geanoj
de la arnhema sekcio de L.E.E.N. oka
domo de ges.-zigsfetvpronla
Drayer pro tio, ke tri el la kursanoj
sukcesis en la A- ekzameno, nome S-roj
Th. D. van Beek, J. F. Benink kaj P. Mekking kaj por fini la laborsezonon. La
vespero estis parte serioza kun arta
karaktero, parte amuza. Oni muzikis
kaj kantis ; F.ino M. Nederkoorn el
Doetinchem, anino de la arnhema sekcio laŭtlegis la novelon per kiu ŝi en
Antwerpen gajnis la duan premion.
S-ro Baans faris interesan prelegon
kun lumbildoj pri Svisujo. Post la paŭzo. S.ro Drayer amuze honoris la sukcesintojn kaj la cetera programo prezentis ŝercajojn. Ges. Drayer kaj la
kursgvidintino, F.ino Leopold ricevis
kelkajn donacojn.
Rotterdam : Lundon la 28-an de septembro 1953 je la 8-a horo vespere en
la moderna, intima teatro „De Lantaren", Gouvernestr. 133 (tramo 14 de
stacio D.P. ; piede 15 min.) la haga
trupo „LA VERDA MASKO" prezentos
la konatan teatrajon de Maurits Dekker „LA MONDO NE HAVAS ATENDEJON". (De wereld heeft geen wachtkamer) Enirprezo gld. 1,—. Biletoj haveblaj ĉe F-ino M. H. Vermaas, Nieuwe
Binnenweg 70, Rotterdam C. kaj F-ino
A. C. Obbes, Boezemlaan 24 B. Rotterdam N.

Anoncetoj

,

D-ro THEO VAN GINDERTAELEN.

Deziras korespondi kun H.L.E.-an(in)oj : 36 -jara malsanulo, p.m., let.,
kaj sendo de foto : Jer. HARMENS.
Kuracejo „Beatrix-Oord", Appelsga
(Friesl.), Nederlando.

•
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La Skota Kvaropo
Daŭrigo
„Cu venos tempo kiam mia spiro
ne plu ravite kaj dolore haltos
pro la malkovro de virtna nudo ?
La figuro de la poeto en nia poezio estus niaopinie eĉ pli elstara, se li estus kolektinta pli eklektike el sia jama provizo.
Tamen al plej trafaj akcentoj puŝas lin la memkompata konsidero
„Al geedza paro" kaj la eksteren portata iom nedelikata kompato
pri 1' sorto de la malfortuloi ensuĉitaj de la griza grandurbo (Laboristedzino. Al urba infano, Glasgovo) Li same vekas atenton per
kelkaj mallongaj versaĵoj en kiuj elegante fiksas momentan impreson;
„Lante falanta
flava foli'
takte baraktas
en agoni' ;
kaj la emajla
flava mortfarb'
iminkos la ringan
piedon de 1'arh'."
Krom la insulta „patrujo mia, kun konstat' amara mi vidas vin
putin' desperaspekta", estas aliaj sonetoj, krestomatlaj perloj, kiuj
lasas fluan guston (En mia mio". „Katastrofo", „Godiva'').
En mia mio
En mia mio kaŭris infaneto,
kvazaŭ en ĉambro vasta kaj obskura,
tŭnante eĉ per timlament' murmura
provoki la koleron de l'kvicto.
Kaj vi hezite tra la ombroreto
alvenis kiel orfo malsekura
al mia ĉambro kava kaj terura
kaj antaŭ vi forfuĝis la obsedo

FLANDRA ESPERANTISTO
Ĉiu malnova literaturo posedas sian inezepokan historiiston, kiu
en rniloj da versoj, ofta nur kulturinteresaj, rakontas pri la pasintaj okazajoj, laei bibliaj kaj klasikaj fontoj, komencante per la kreo
de mondo kaj homo ...
En Francis ni ekhavis propran sed artan kronikiston de „la Kasmo" kiel lia verko titoliĝas kun subtitoloj : „La Komenco", „La
Kreo de la Mondo", .,La Evoluo de la Mondo" kaj (ear li jam
kronikas la „malpraajn" okazajojn), „La Morto de la Mondo'
kaj „La Fino".
Senvole oni komparas kaj estas surprizite, ke juna poeto tiel fatalsente kaj „distance" pritraktas tian vizian temon. Per aleksandraj versoj li etendas antaŭ niaj fiksaj okuloj unikan panoramon.
La grandiozan spektaklon, kiun lia imagpovo vivigas laŭ modernaj
sciencaj teorioj, li envolvas en majeste poezia vesto, kiun la ordinare zorge elektita Esperanto-vorto ornamas. La enhavo ne malofte
kristaligis ekbrile je diamanta malmolo.
„En diamantaj faskoj la nebulozoj pendas.
sur fona velurnigro, kvazaŭ glacie fridaj,
sed ĉiu frosta punkto ĝis fanda ard' kresĉendas,
elsputas flagrajrr Petojn de siaj mondoj idaj."
Ni ne scias i;u multaj streĉos la atenton super „nur'' 28.1 egalkadence ondantaj versaj de „La Komenco" ĝis „La Fino ", sed ili tion
valorus. La talento de Francis estas nutrata per lia intelekto. Se
percepteblas ia emocio, estas nur en la moviĝo mem de la interna
ritmo. Ĉefe intelekta. La flugiloj de la vere krea imagpovo tiajnas
iom lacaj ĝuste en la „antaŭkronikado" de la „morto" kaj
,.fino", kiu nur ampleksas 28 versojn de la tuto. Lia fantazio koloniigas al la homo fremdajn astrojn, kien li rifuĝas, kiam lia mondo
formortas, ĝis venos la tutlasta fino, pri kiu ni ankorait citas spe-cimene
La tera interludo milfoje kaj milloke
roliĝas ĉiam same laŭ la esencaj celoj
triumfo kaj formorto : sed ĉiam, neĝofloke,
en drivaj nebulozoj masiĝas novaj steloj.
-

fide mi vin salutas ĝojmiene
ĉar via ĝojmieno pruvis plene
ke en mi simpation vi rekonas,

La nebulozoj drivas unu de la alia
al limo de la kosmo disiĝe kaj konstante.
Pro 1'vasto de J'procezo, senmovo iluzia
ankoraŭ regas ĉie, eternon mensogante.

kaj nun ni kune vagas lok-al-loke
en la malltuna dom', kaj reciproke
kuraĝon ĉerpas kaj kuraĝon donas.
Auld estras lingvon kaj formon, eu klasikan, ĉu pliliberan, kiam
tutnature elpaŝas trostriktan kadron lia plensanga Muzo. En
,.Ebrio" la stranga kaj parte fuŝlingvaja enhavo mirige sin kovras.
Lia lingvo estas logike klara, plastika kaj kerneca. Lia verso stampas lin vera poeto, iom ekstravaganca en sia vipa talen t o sed en
tio... moderna. Esperantujo rajtas atendi de li maturan verkon en
kiu Ia ribelema kordo estos vibrigata per pli delikata fingro. Sed
eble tiam ne plu estus Auld...
Post fulmotondro denove alridas la suno kaj ni respiras en la
trankvila „Kastelo el Revoj" (laŭ verso de Kalocsay) kie Dinwoodie
dankeme kantas eble iom malnovtone, sed modeste, karitz
kaj fidinde. Estas en sia kontrasto same sincera sed vualite
konfesa poezio el la sereno de trovinta kaj paca homo, pli sekure
ankrita ol liaj kunuloj kaj kiu ne vane pelas iluziojn.
„Neniam mi sopiris honorojn de la mondo :
la simplaj vivoĝuol; la familia rondo
por mi sufiĉis.
La vivo al mi donis amikojn simpatiajn,
edzinan amon, hejrnen, aliajn benojn tiaj
kaj mi rĉis.
Kvankam li ne hejmas en nordlando, kie „kvazaŭ la klifo estus
bastamburo, la senkompata maro ĝin martelas", li kviete promenas
en sia Natura ĝardeno kun iom da la serenon koloronta melankolio.
„Mi vidis la eternan ĝojtrezoron
en kor' de griza, monotona vivo,
mi vidis la eternan altvaloron
en homa vivo ŝajne sen signifo
kaj mem la eternecon mi ekvidis
kiam mi en aflikto peze sidis."
Dinwoodie estas pura, nobla poeto, kiu metas la orelon ĉe la sinon de la naturo. „Mi dankas Dion, ke mi tie staris, kie la birdoj
laŭdon al li faris." Li ne bezonas ribeli, ĉar li estas libera enanime,
„Min ne plu Memo tenos en servuto,
restos mi ne plu aparta de la Tuto."
Sed laŭ nia sento klifo estas evitenda : la „moraliga"
„Laboron vian faru en fidelo,
eĉ se la sorto estas : malsukcesi."
kaj la „romantisme elokventa". La kompato al „Magdalena" kaj
indigno de la poeto, kiu laŭportrete (la fotografajoj de la aŭtoroj
antaŭas ĉies poemojn) funkcias kiel pastoro, emas al predika envortigo de kristanaj konsideroj, iuloke en longaj periodoj, iom ŭmplikanta la verson, kiu ĝenerale solide evoluas :
Multjara kaj majesta katedralo !
Tra lar ja, skulptoriĉa ĉefportalo
enpaŝas homoj por diserv' solena
en templo pri la jaroj memorplena.
Parolas en sentebla elokvento
pri tagoj gloraj, ĉiu monumento
el bronzo kaj latuno kaj marmoro.
En la sunlumo pruntas el la gloro
de l'pasinteco, tra belec' vitrala
enfiltrigante per radio pala.
Altiĝa:, arkajaro gotikpinta
super kolonoj, kies svelt' rnirinda
ŝajnas tro delikata por subteni
la volbopezon : sed anstataŭ premi,
la volbo kvazaŭ flugas en la alto
en glora, ĉielaspiranta salto.
Standardoj iam en heroa sango
trempitaj, min spalire laŭ navflanko
senmove pendas de la kapiteloj,
Mortintajn plandojn iam la kaheloj
konis, sur kiujn novaj adorantoj
genuas, dum levijas laŭdokantoj,"
Kvankam Dinwoodie ne surprizas, lia freŝa simplo, alparolanta
la koron pli ol la menson, ĉarmas la leganton.

JULIAUG. 1953

Sed jam .la astroj raras : kie antaŭe mikse
kunsvarmis la mortantaj kun la embriaj steloj,
jen nur mortantaj restas : nenie plu fenikse
ekflamas posteuloj de 1" forbrulintaj ŝeloj.
La astroj daŭre dronas en la malluin' avida
ĝis cindre dispeciĝas la lasta steltaĉrnento
kaj ĉic konsumita de paraliz' insida,
senviva sin etendas vakua firmamento.
T i el Ii finas per la unua verso de „La Komenco"...
Cu vere tiu ĉi poeto nurestas registranto de Slinda nokte. :ai
cu iu ine.afizika inaltrankvilo ir.ankas en lia a zima pejzaĝo ? Ni
scivolas pri ver', o de Francis er. kiu li ne kosmografos sed per
propraj piedoj tretos nian komunan planedon !
Kaj la arta festo fininas per granda artfajrajo : la poemoj de
Rossetti (kiu krome prezentas sugestian antaŭbildon) , Lia Muzo
esta'ŝ akro-observe inteligenta kaj promenas kun fotografiilo kritike
direktata al 1a homoj kaj foje al la poeto mein,
.,Li vibras en modesto sia,
kiel en kino ia tineo
-veninta inter Ia lupeo
kaj la ampolo projekcia !
Aar, kiel arane' en foro,
li penas por elumbiliki
la pensfadenon, por impliki
la brilan muŝon de la gloro !"
Lia lenso plej sekura estas la spirita, kiu se eble evitas la koron
kun ĝia lamento...
„Tamen neniun ja okupas,
ke la spirito en mi veas."
„Kaj kiam fine mankas al ni fortoj
kaj lukte ni enuas,
sensone tuj ni truas
la akvon sinke al la pacokortoj."
„Kio min inkubas
min tuŝas nur. Najbar' ne ĝemas,
kiam la boto nin ekpremas.''
kvankam povas esti peze...
Tamen
Kaj tamen estas bone se ni ĝemas,

kiam la malespero sur 1'animo
per sia tuta, drasta pezo premas :
ear se silente cedas la viktimo,
la murda maso lian koron pistas
en Ia nenion sed la ĝemesprimo,
eĉ de rezigna malesper', insistas
ke tamen io spitas, kvankam feble,
ke sube Ia vegeta vivo gistas.
La tuta rub' kovranta ĝin funebre
ĉi vivon ne estingos en mallumo !
Ĉi volas vivi plu, nekonkereble,
kaj fine sin tratiri al la suno.

_

Ni aŭskultas nesentimentalan nordanon, kiu timas senutilan kormoliĝon, ne kulturas memkompaton kaj individualisme sed sane alfrotas la vivon. Sed foje la interna ĝemo trapenetras la defendan
spritkirason de la poeto kaj naskas iom troracie koncipitan sed belan plendon — ne en la vortamasa „En Abismo' (Tra putrokulo mi
nur putron vidas, lasu min putri...) sed ok jarojn poste en „La
dolora prokrasto".
Ekvilibro, rnodero kaj ordo, jen la bazo sur kiu Rossetti konstruas artforrnajn poeziojn sub titolo „Oazo", laŭ verso de Kalocsay:
„Ho ludo, dolka ludo, sago de sensenco,
Oaz' de freŝaj fontoj, malgranda paradizo."
kaj li zorge enklasigas laŭ subtitoloj : „Observo", „Zigzago",
„Tra verda lupeo" kaj „Oinaĝo". Lia priokupo konscia rilatas la
formon, kiu tamen ne logu lin al tintante rimjonglado

„Viv' similas laŭ malhelo,
laŭ kruelo, al la kelo
de karcer'..

EC: sen la multfianke laŭdo al la majstro, Kalocsay, konstateblas ties influo
sed precipe la Schw artza vento saltleviĝas. Liaj spritfajreraj versajoj en
kiuj li lertmeti manipulas la lingvon
tre ĝueblas.

Kun Julius: Klapelkap, en bona ordo,
alvenis ni al Ia skania bordo ;
kaj ĉar amikon mian mi ja konis,
,.kondutu nur normale !" mi admonis.
Sen ve, la kip' apenaŭ albordiĝis,
Juli' el mia brakoten' tordiĝis,
sur kajon saltis kaj kun buba gajo
i 'skribis sur la Monoj de la kajo.

Kaj duin miregis ĉiuj pasaĝeroj

li kriis : „Mi ja skribas sur kajero'

Kaj ĝin mi faras laŭ prinoipo vera,
iar la vorttordo estas ja libera !" k,t.p.
Rosseti kapablas spriti kaj admiri
kaj tial lia talento manifestiĝas en neprofitema ludo de la „homo ludens".
absorbita same per belo kiel per bono . .
La apero de „Kvaropo" estas postmilita evento. Evidentigas ree, kvazaŭ
per kalkulkontrolo, ke Esperanto estas
plenmatura, tiel kiel ĝi nature, neniel
kiel fremda lingvo, vigle kaj nuance
,.vivas" en individua verko de kvar junaj, diverstemperamentaj poetoj inde
kompareblaj al multaj naciaj.
Laŭdire tiu „vivanteco" estus danĝera,
ear „vivo" signifas konstantan varion.
do . . Sed la senmoveco identas al
morto kaj signifus abdikon de la inter
nacia lingvo antaŭ ol ĝi vere regis. Se
danĝero estus, ĝi nur minacus la poetojn
mem pro propavola izoli&o. Kaj embrian danĝeron enhavas la neologismemo de la kvaropo, kiu jam pliigis la
ne plu tiel skandalan, sed ne ankoraŭ
tute digestitan radikaron de „Parnasa
Gvidlibro" (kiu tamen kontentigis la
majstron) per nova deko da vortoj krom
teknikaj. Ne sufiĉas poeta dekreto.
Kaj kio estos prezentita morgaŭ ?
Kompense- kiam ni komparas kun la
malnovaj kolegoj kaj eĉ nunaj verstradukantoj, — iliaj versoj fluas, ne plu
stulte algapas la leganton, la vortordo.
estas natura, inversioj ne plu kaprompe
baras la ritman vojon, elizioj neoftas,
la stilo estas klara kaj internacia. Su.

-

,

me ilia poezia lingvo proksimiĝas al
la parolata de kleraj „vivantaj" samideanoj.
La nura ekzisto de la kvaropo sen-

danĝerigas . . la Esperantistan rimenon !
Estus nepardoneble, se la Esperantistoj ne kontribuus al la kresko de sia
literaturo, al la riêiĝo de la lingvo, al
ĝia disvastiĝo per la nura fakto, ke ili
aCetas Esperantan libron, kiel D-ro
Lapenna admonas en la marta numero
de „Esperanto". Jen ili havas taŭgan
okazon ! Kaj la eldoninto de „Kvaropo", kiu dependigas de ĝia sukceso la
plueldonon de novaj verkoj en bellite_
ratura serio „Stafeto" aldone vokas:
„Helpu pluporti la tor&on Jes ja, ni
lumigu la longan vojon sur kiu iam subite sin levos la genia aŭtoro, kiu magie famigos Esperanton !
.

!

TYNEVERUM.

VLAAMSE
JEUGDHERBERG-GIDS 1953
Deze uit technisch oogpunt goed geslaagde gids van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale, ontgoocheld ook niet
wat de inhoud betreft. De trekker zal
er zeker zijn gading in vinden: allerhande inlichtingen die betrekking hebben op de jeugdherbergen, toeristische
merkwaardigheden, het huishoudelijk
reglement, en vele raadgevingen.
De gids bevat niet alleen een lijst van
alle jeugdherbergen in het Vlaamse
land, doch ook van Wallonië, Luxemburg en Nederland. Een kaart met
aanduiding van alle J. H. in de Beneluxlanden is er aan toegevoegd.
Met voldoening stellen wij vast dat
bij de verklaring der tekens ook het
Esperanto gebruikt wordt.
Er wordt aangestipt dat de jeugdherbergen geheel of gedeeltelijk kunnen
gehuurd worden voor studiedagen en
kongressen (someraj kursoj ! )
Een aankondiging van onze correspondentiekursus ware in deze jeugdherberggids zeker niet misplaatst.
Algemeen sekretariaat : Hopland 50,
Antwerpen.

G. M.

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperantisten-baud Postbus 100
Mechelen en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
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