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ESPERANTO OP DE
KWEEKSCHOOL

Op 31 Aug. verscheen in de luisteren naar de spreker ofwel
Op 1 September 1952 is de nieuwe
rubriek „Feiten en Beschouwin- een koptelefoon nemen en luisteKweekschoolwet in werking getreden
gen" van het Brussels Vlaams ren naar de vertaler die onmid- en
dus een begin gemaakt met een gedagblad „De Standaard" en op 1 dellijk alles weergeeft. Echter het heel nieuwe opleiding, die heel wat
Sept. op de voorpagina van het onoverkomelijk en zeer ernstig meer mogelijkheden biedt dan de oude
„Nieuwsblad" een artikel over in bezwaar daarvan is dat noch de opleiding, die sterk intellectualistisch
ingesteld en zijn kracht vooral
titel vermeld thema. Het wees spreker noch de luisteraars de was
zocht in het bijbrengen van veel kennis
op het feit dat velen van die vertalingen kunnen controleren. Dit kon alleen bereikt worden door
raadslieden zitten met het taal- Als we dus alle mogelijkheden veel lesuren met voor de minder vlugge
probleem. Onlangs hield de Ne- nagaan komen we nog tot geen leerlingen veel huiswerk. Uitbreiding
een nieuw vak of een nieuw leerderlandse 2de kamer een debat bevredigende oplossing. De enig met
stofonderdeel was langzamerhand onmogelijke
oplossing
is
Esperanto.
daarover en de Heer Van der
mogelijk geworden, want er kon prakGoes van Naters sprak als z jn Deze taal is gemakkelijk te leren, tisch nooit iets van de traditionele leermening uit dat men maar één neutraal, reeds overal op de we- stof af. Het examen, dat alles regerend
monster, stond dit niet toe. De opleitaal zou moeten aannemen in reld verspreid, en volledig zoda- ding
verstarde en dat in een sterk dynig
dat
men
over
alle
onderwerplaats van de huidige twee offinamische wereld. Gelukkig is er nu
ciële talen Frans en Engels. Vol- pen kan spreken en schrijven in een forse poging gedaan om dit statigens hem kon dat slechts het die taal. Iedereen die reeds een sche in de opleiding te doorbreken.
De nieuwe opleiding omvat voortaan
Frans zijn. De boven vermelde internationale bijeenkomst mede- drie
leerkringen, die ieder een eigen
bladen waarschuwden daartegen maakte waar de zaken in Espe- karakter dragen. De eerste leerkring
en zeiden dat alle talen tot hun ranto werden behandeld, staat van 2 jaren heeft tot taak leerlingen
recht moeten komen. Hoe dat verstomd en is dan geheel over- met een U.L.O.-diploma of 3 jaar H.B.S.
moet geschieden vermeldden zij tuigd. Voor de evidentie moet in twee jaar tijds een algemene ontwikkeling bij te brengen die gelijkwaardig
niet. Zij laten dat aan de tech- men buigen. Alleen blind vooroorkan worden geacht aan de ontwikkeling
deel
kan
nog,
na
zo'n
experiment,
niekers over. Heel het geval
die de 5-jarige Middelbare School tracht
toont weer de hopeloze verwar- dit feit ontkennen. Nu weten wij te geven. Dit wordt voor de docenten
ring en verdeeldheid in dezen aan.
Ziehier onze mening.
^
39a UNIVERSALA KONGRESO
Als de heer van der Goes van
Naters meent dat alleen maar
DE ESPERANTO - HAARLEM
het Frans zou moeten toegelaten
worden, dim -zollefftetcer ander r
asrfaka
HAARLEM
op even goede of betere gronden
390
NEDERLANDO
UNIVERSALA o
menen dat het het Engels moet
Ali
ĝ o j : Estas aliĝantoj kiuj sendas la aliĝilon kiel prezijn. Anderen zullen nog een an\^94tiTa Ko^Ga
sajon kaj la LKK devas pagi punafrankon. Oni
dere taal voorstaan. Weer andeafranku letere ! Presaje afrankitajn aligilojn ni riren, zoals die waarvan „De Stanfuzos.
^
Kelkaj partoprenontoj sendis monon sed ne sendis aliĝilon. Bonvodaard" en het „Nieuwsblad" de
lu ankoraŭ sendi ĝin por ke la kasistino sciu por kio la pago estas
spreekbuis zijn, zullen daartegen
destinita.
protesteren. Inderdaad, om louPagoj
: Nederlandaj partoprenontoj nur pagu pere de la pogtĝirkonto n-ro
ter objectieve redenen, zonder
604997
de la 39a Universala Kongreso de Esperanto, Haarlem. Oni
enig taal- of nationaal chauviklare indiku la diversajn sumojn, la LKK ne havas tempon por solvi
nisme, moet men ertegen zijn.
enigmojn, nek por ekstra kaj superflua korespondado.
Om maar één bezwaar te opperen :
Baza kapitalo: Nepre ne anoncu vian partoprenon sur la aliĝilo ! La baza
in een dergelijke gemeenschap is
kapitalo estas ekster la kongresa administrado. Oni sendu la monon
er geen absolute gelijkberechtigdnur pere de la poStkonto n-ro 34563 de L.E.E.N.
heid van alle naties. Trouwens,
Esperanto-flagoj: Kvankam ni scias ke nur malmultaj sekcioj posedas flaeens wanneer die Raad van Eugon, ni tamen petas al tiuj, kiuj havas, sendi ĝin pruntedone al la
ropa werkelijk Europees, en niet
L.K.K. Ni bezonos multajn. Ankaŭ privatuloj estas petataj sendi
zoals nu gehalveerd Europees zal
flagojn. La grandeco ne gravas. Ni povas uzi ĉiajn, kondiĉe ke ili
estas bonstataj. Nepre indiku nomon kaj adreson sur la flago, por
zijn, zal ook het aantal officiële
ke la LKK poste povu resendi.
talen in plaats van te verminderen, vermeerderen. Daar mag
men zeker van zijn. De kwestie
een vrij zware taak ; vele oud-U.L.O.
zal zo zijn beslag krijgen dat en- wel dat Esperanto daar niet zal leerlingen en vele H.B.S.-ers, die de
aangenomen
worden.
Hoevelen
kele der voornaamste talen er
vierde klas hebben bereikt, halen maar
toegang zullen hebben en de an- in die Europese raad kennen het ? niet zo in één ruk het H.B.S.-einddiploma. Gelukkig is aan het eind van de
deren niet. Aldus mogen de klei- Maar dat is geen reden om eeueerste leerkring der nieuwe kweekwig
te
blijven
trappelen
in
die
nere naties steeds aanvoelen dat
scholen geen examen geprojecteerd, zomoeilijkheden.
Die
raadslieden
zij niets te betekenen hebben, en
dat alle examendressuur kan vervallen
bereiden
toch
de
toekomst
voor
en er rustig gestreefd kan worden naar
de wil der groten moeten onderwerkelijk ontwikkelend onderwijs. Nu
gaan. Maar van een andere kant, willen Europa een betere toe- is
in deze eerste leerkring het reeds
komst
bezorgen,
met
meer
rechtbewerkstelligen dat alle talen tot
mogelijk gemaakt maximaal 2 vakken
vaardigheid
en
meer
welvaart,
hun recht komen, zou ook geen
meer of minder naar keuze van de
vrede en overeenkomst.
school toe te voegen aan de rij der verkleine karwij wezen. Begin maar meer
Welnu dat zij dan ook eens die taalvakken. Als we in aanmerking
eens het aantal talen op te tel- moeilijkheid-gezien het een ernstig be- plichte
nemen, dat bij deze verplichte vakken
len. En dat kan maar op twee letsel is- van uit Europees standpunt reeds behoren Nederl. taal, Frans, Duits
manieren gebeuren. Eerste mo- oplossen en niet van uit het standpunt en Engels, dan komen we weer in het
het belang of het imperialistisch
oude schuitje van de overlading als we
gelijkheid : alles overzetten in al van
verlangen van de eigen natie. En wat
hier
nog aan toevoegen als vijfde taal
die talen (!) Stelt U zich dat moeten zij daarvoor doen ? Zich docu- Esperanto.
Dit is dan ook beslist niet
eens voor ! Zoals UNO- en U- menteren over de Esperantotaal, over de bedoeling.
het
gebruik
en
de
verspreiding
ervan.
NESCO-vergaderingen reeds hebGeheel anders wordt de zaak echter
dan overal op de scholen invoeren.
bij de tweede leerkring, die ook twee
ben bewezen, zal het al een el- EnVan
daaruit komen de toekomstige
duurt en waarin de docenten tot
lendig lange en vervelende boel bedrijfs-, politieke en andere leiders. jaar
taak krijgen de leerlingen een speciale
worden als zij zich zullen beperken
En dezen zullen dan voor die taalmoeivakopleiding voor onderwijzer te geven,
tot de drie of vier grote talen. lijkheden niet meer staan. De algemene waarnaast dan aan de vorming der
Raad van de UNESCO gaf tijdens haar
Want het gaat dan nog niet om laatste vergadering aan de secretaris persoonlijkheid dient te worden gewerkt.
leerlingen hebben dan Of de eerde vertalingen alleen, maar ook de opdracht dat deze de aangesloten Deze
ste leerkring van de Kweekschool doornog om de terechtzettingen van staten zou verzoeken zich te documen- lopen 6f zij zijn in het bezit van het
de soms verkeerde vertalingen. teren over Esperanto en de ingediende einddiploma ener 5-jarige H.B.S. of van
petitie ten gunste ervan te onderzoeken.
het Gymnasium.
Tweede mogelijkheid. Met het zeer Dit
is een vingerwijzing voor de Raad
De algemene ontwikkeling die deze
dure en ingewikkelde spul van van Europa, en hetzelfde moet haar leerlingen
hebben verkregen en die volde koptelefoons en de vertaal- ten zeerste aanbevolen worden.
doende wordt geacht als basis voor elk
diensten, zou men ofwel kunnen
Drs. F. R.
intellectueel beroep in ons land wordt

-

-

-

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

ook voldoende geacht voor het beroep
van onderwijzer. Wat deze thans nog
verder nodig heeft is een speciale vakopleiding. Daarnaast dient de a.s. onderwijzer de mogelijkheid te krijgen
zich verder te ontwikkelen op beperkt
terrein in overeenstemming met eigen
aanleg of interesse. Deze tweede leerkring biedt dan ook een grote differentiatiemogelijkheid door de invoering van
bepaalde keuzevakken. Hoe dit alles
precies zal worden geregeld is momenteel nog niet bekend, maar m.i. is het
wel zeker, dat in deze tweede leerkring
Esperanto één der keuzevakken kan
zijn. De verplichte studie in de drie
moderne talen is nu afgelopen. Voor
niet taalgevoelige leerlingen is dit een
hele verlichting. De wel taalgevoelige
kunnen rustig in één der moderne talen zich verder bekwamen en daarnaast
Esperanto nemen. Maar ook de minder-taalgevoelige leerlingen kunnen bv.
een expressie-vak nemen in overeenstemming met hun aanleg, of zo nodig
wiskunde en daarnaast Esperanto. Deze
studie kan dan twee jaar duren. Aan
het eind van deze leerkring is wel een
eindexamen geprojecteerd en hierbij
zal het dan vermoedelijk ook mogelijk
zijn de verkregen bekwaamheid in Esperanto mee te laten tellen.
In de naaste toekomst moet het dus
mogelijk zijn, dat het aantal onderwijzers, dat Esperanto heeft bestudeerd,
aanzienlijk groter wordt dan thans.
Voorwaarde hiervoor is, dat de Esperantisten contact opnemen met de
Kweekscholen. Dat moet nu geschieden!
1 September 1954 start de tweede leerkring. De eerste klap is een daalder
waard. Hoe meer kweekscholen Esperantó á1s keuzevak kunnen invoeren
hoe beter in de nabije toekomst de
kansen voor Esperanto onderwijs op de
Nederlandse lagere scholen worden.
Reeds nu zijn enkele kweekscholen bezig met Esperanto-onderwijs, maar het
moet thans toegevoegd worden aan een
overladen programma, terwijl een eveneens overladen rooster veelal niet toelaat de lessen te geven tijdens de gewone schooluren. Dat alles kan anders
en beter worden. Esperanto behoeft
niet meer, zoals bij de oude opleiding,
een lastig aanhangsel te zijn bij de opleiding, alleen daar getolereerd waar
de schoolleiding het belang er van inzag
en een idealistisch docent zich pro deo
met dit onderwijs wilde belasten. Het
kan een volwaardig vak worden, dat op
eigen wijze kan bijdragen tot de vorming van die a.s. onderwijzers, die hiervoor voldoende belangstelling bezitten.
(Uit : De Esperantist). A. Meester.
-

-
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LA DEK PLEJ GRAVAJ
POSTMILITAJ VERKOJ
Sub la titolo „Mi elektas dek librojn",
s-ro W. Auld, la bibliografisto de C.E.
D., verkis interesan artikolon en „Esperanto en Skotlando". Li kompilis
liston de ĉiuj Esperanto-eldonaĵoj, aperintaj ekde 1944 ĝis la fino de 1952
(entuto 558) kaj ekhavis la ideon, elekti la dek plej gravajn laŭ vidpunkto
de la esperantista leganto, kiel „gvidilon" por la legemuloj. Komence li
intencis ordigi ilin laŭ ordo de graveco,
sed tio baldaŭ montriĝis tasko tro harfenda, ĉar estis neeble tiel distingi inter libroj tre gravaj sed tre diferencaj
inter si. Tamen li sukcesis duonigi la
liston, menciante la 5 ĉefajn librojn
kune, kaj la 5 proksime sekvantajn librojn kune.
Jen la unua kvino :
Kredu min, sinjorino 1, originala romano de C. Rossetti ; Retoriko, originale
verkita de d-ro I.Lapenna; Leteroj de
L. L. Zarenhof, kolektitaj kaj komentariitaj de G. Waringhien ; Peer Gynt
de H. Ibsen, tradukita de E. A. Haugen;
Interlingvistiko kaj Esperantologio, originale verkita de d-ro W.Manders.
Kaj la dua kvino:
Sep fratoj, de A.Kivi, tradukita de I.
Ekstrdm ; Ekspedicio Kon-Tiki, de T.
Heyerdahl, tradukita de C. Brynildsen
kaj S. Engholm ; Aktualaj problemoj de
la nuntenzpa internacia vivo, originale
verkita de d-ro I.Lapenna; La nevenkebla ĝeno de T.Thijssen, tradukita de
F. Faulhaber ; Somera Universitato Malmb '48.
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Bibliografio
POEMOJ DE OMAR KAJAM. Trad.
el la persa WARINGHIEN 60 p. 13.5 x 18 cm. - Eld. S.A.T. - Parizo
1953. Prezo: dol. 0.70.
Omar Kajam (ĉ. 1040-1123) havis renomon en oriento kiel matematikisto
kaj astronomo. En okcidento, kie precipe Fitzgerald lin konigis en la pasinta
jarcento, liaj mistik-panteismaj ankaŭ
skeptik-frivolaj versoj (foje ... perversaj ) trovis tradukantojn kaj iritantojn.
Sed laŭ la klera tradukisto, freŝaj
malkovroj senigis Kajam de lia mistika
vesto kaj postlasis la racionalisman
epikuranon, de kiu pli ol unu verskvaro
inde dekorus la murojn de vintrinkejo .
Ce ni la eminenta poeto P. C. Boutens
en 1911 delikate reproduktis cent „robaiojn" liajn. Kompare la esperanta
traduko, rekte el la persa, impresas pli
fidinda sed ne same poezia. Ekz.
-

.

.

„Ciela volbo estas nur bovlo (larĝa
taso) renversita :
plej saĝaj mornas sub ĉi kovrilo
seversida.
Atentu, kiel kruĉo kaj taso sin amemas:
lipo sur lip' - sed meze kun sango
elverŝita !"
„Deze omgekeerde kom, dees halve sfeer
Drukt in haar overmacht de wijze neer.
Maar let op kan en kelk : hun lippen
raken:
Bloed vloeit in lange kussen over-weer."
(Boutens)
La tasko sendube estis nur plenumebla de perfekta lingvuzanto kiel Waringhien, kiu cetere estras la tutan
versteknikon, inkluzive ... la licencojn.
Li aldonas modelan antaŭparolon, klarigojn kaj glosojn. Ciu intelektulo estos
danka pro la rimarkinda traduklaboro
(150 verskvaroj).
Ni notis i.a. jenajn neologismojn: devota, hida, lazo (kaptoŝnuro), lemo
(rezonbazo ), ravino, repudii, sepulto,
ŝakri (neleĝe komercaĉi) , pindo (1/21.) ,
. . TYN.
muzulmano
.

LA ARTO FARICI CENTJARA
de D-ro LUDWIG WEGENER. - 59 p.
eld. Limburger Vereinsdruckerei -Esp.
-fako, Limburg Germanujo 1953.
-

La vivreformaj verkoj staras sur la
postmilita tagordo. Cu estas ĉar multaj
homoj en okcidento eĉ pli bone fartis
dum ... la milito ol nun ? Ili trovos
valorajn konsilojn en la rekomendata
libreto de L. Wegener, ĉu ili sekvos ilin
aŭ ne en ĝiaj lastaj konsekvencoj.
La aŭtoro, kiu lernis Esperanton post
sia sesdeka jaro, uzas konvinkan stilon.
generale klaran, kvankam bedaŭrinde
enŝteliĝis iuj dubaj aŭ negustaj formoj
aŭ foje erariga frazkonstruo.
La eldono estas alloga kun ia Bernard Shaw, kiu faras lertan salton
sur ... la kovrilo. La verkinto deziras
al ĉiu leganto, ke li fariĝu centjarulo.
Estus beno . , por nia movado.
.

TYN.

WIE SAGE ICH'S AUF ESPERANTO ? von Max Butin. Siegfried Ziegler
Verlag, Mtlnchen-Pasing. 1953. Aprobita de la lingva Sekcio de GEA. Broŝ.:
10paĝ.12x17.
Konsciante, ke oni ne tro malbone
asimilis la preskribojn de la Esperanto gramatiko kaj spertinte, ke oni sufiĉe
lerte ĵonglas per sia vortprovizo por
kontentige flua konversacio, oni tro facile imagas al si, ke jam oni atingis la
finan celon de siaj prilingvaj penadoj,
ke jam alvenis la tempo trankvile ĝui
la postsukcesan ripozon. Mistifikas la
facileco kun kiu oni elturniĝas per la
jam akirita scio. Apenaŭ oni rimarkas,
ke oni pli kaj pli evitas alfronti la
malfacilon precizigi siajn ideojn. Pleje
ja tentas la parolflueco, tute ne embarasan la malvasteco de la vortprovizo.
Tial la esprimmaniero restas senkolora,
oni kontentiĝas per proksimumaĵoj kaj
per laŭvortaj tradukoj de naciaj parolturnoj oni fuŝas la internaciecon de
internacia lingvo.
Por helpi la leganton reagi kontraŭ
tiu malzorgo, por pliakrigi lian lingvo
senton, la aŭtoro kornpilis centojn da
frazoj komunuzaj en la nacia (c'i-kaze :
germana) lingvo kaj montris „kiel oni
diru ilin en Esperanto", kiel tiuj samaj
ideoj plej simple kaj plej trafe esprimigas laŭ la ekzemplo de Zamenhof
mem. Kompreneble la verketo ne pretendas, ke ĝi provizas prete altranĉitan
respondon al ĉiuj tradukdemandoj: ĝi
simple montras la vojon al pli riĉa
lingvoscio, akirota per traduko laŭsenca
prefere ol per laŭvorta, uzante kiom
eble propran Esperanto-materialon. Alia
merito : anstataŭ vortare envicigi Ia
vortojn, la aŭtoro teksas ilin en kuntekston, kio multe pli trafe sugestas
ilian precizan signifon ol nur vid-al-vida
traduko.
Kiam la disponeblaj Zamenhofaj tekstoj ne kongruas kun la esprimenda
ideo, la aŭtoro ne hezitas rekomendi
neologismojn, eĉ se la Plena Vortaro lia dua ĉeffonto -- ne mencias ilin.
Ekz.: lukulaĵo, darfi, kekso, hobio, vitameno, pasaĵ e).
Avido al pli delikata nuancigo klarigu
-
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Vertalingen van de opgaven in het
vorige nummer :
Oefening 10 A :
„D AT".
1 : Tio 1) estas malfacila ekzerco. 2:
Cu vi opinias, ke tiu ekzerc(et)o estas
malfacila? 3: Tion 2) mi efektive opinias. 4: Tion 3) kaŭzas tiu sola (unu)
vorteto, kiu 4) ĉiufoje estu tradukata
5) ali(manier)e. 5: Tion ankaŭ 6) mi
mem bone komprenas. 6: Sed ĉu vi
komprenas ankaŭ 7) tiun vorton mem
8)? 7: Mi pensas, ke ĝi 9) estas klara
al mi. 8: Cu ankaŭ 6) vi opinias, ke
tiu ekzerceto, kiu 10) pritraktas tiun

nederlandlingvan vorteton „dat", estas
utila ? 9: Tia 11) ĝi 12) certe estas;
tion mi ne povas ne konsenti 13). 10:
Ni do parolu nun pri ĉio kaj nenio 14).

Opmerkingen :
1: Als wij in 't algemeen iets aanwijzen, gebruiken wij het woordje „tio ".
Als wij over verschillende oefeningen
hebben gesproken en wij wijzen daaruit
één aan, dan zou hier passen : „Tiu
(ekzerco) estas .."
2: Hier zou ook kunnen: Tiel . .
3: Lijdend voorwerp. Onderwerp: vorteto.
4: Betrekkelijk voornaamwoord, waar.

MEDEDELINGEN VAN ONZE BOEKENDIENSTEN
WINTERTIJD: studie- en propagandatijd.

Onmisbaar voor de propaganda:
Gld.

Esperanto, de wereldhu•lptaal
Richtlijnen voor het onderwijs van Esperanto
op de school

Belg. Fr.

0.03

0,50

0,02

0,25

H. Bakker: Esperanto in 20 lessen
Dirksen : Methodisch leerboek
G. P. de Bruin : La komencanto
Zondervan en Manders: Esperanto leerboek voor de
Kweekschool, ULO en. Middelbare scholen
Voor gevorderden : opleiding examens:
Benink : Leerboek Esperanto
Faulhaber : Tra la labirinto de la gramnatiko
G. J. Degenkamp De voorzetzels
La konsilanto pri la E-gramatiko
Leidraad bij de studie de E-literatuur
Esperanto 60 -jara
de Bruin d Faulhaber : Post Ia kurso
E. Privat : Historio de la Iingvo Esperanto I
Historio de la Iingvo Esperanto II
Vivo de Zamenhof
Stop - Bowitz c Isbrucker : La Esperanto-movado
C. P de Bruin : Gvidilo tra la Esperanto - movado
Io pri la Esperanto- historio
W. F. Kruit : Lingvo kaj movado
Honderd vragen over gramatica en onderwijs
Hoe kan ik het in Esperanto zeggen ;
Esperanto leren lezen (G. F. Makkink)
Vortoj kaj esprimoj por komencantoj (Zondervan)
Komercaj leteroj (C. W. Pruisen)
Esperanta krestornatio (Nederl. Centra Komitato)
Fundamento de Esperanto (zonder vertaling)
Fundamento de Esperanto (met vertaling)
Fundamenta Krestomatio (Zamenhof)
:

3,1,25
1,50

36,17.-

2,50

34,-

2,10
5,90
1,50
2,75
0,45
1,75
1,50
1,50
2,75
3,25
2,
0,95
0,25
0,55
0,35
0,25

30,85,26,36,50
6,50
20,22,45,- 40,-

Woordenboeken:
Ati•ngs: zakwoordenboek F.L.E. (E-Ned. cf Ned-E.)
Debrouwere : zakwoordenboekje
id
Schlidlof's zakwoordenboek
Plena vortaro

1,-

1,15
1,30
1,95
0,75
0,90
5,20

1,50

1,50
2,50
0,80

1,-

0,65
0,50

2,15
11,50

Enkele recente uitgaven :
Deveno kaj vivo de la lingvo Esperanto (Stojan)
Katolika prerjlibro
Pupo Pio X, besta (kun multaj bildoj)

13,5,5,15,15,50
14,24,10,-85,-

2,25
5,-

20,20,--_
12,50
12,50

5,- 45,175,30,--65,30,-

Nederlandaj dommastrinoj havas la
reputacion esti purigemaj 2), sed en la
eksterlando estis virino, kiu volis purigi la akvokranon interne (ene).
Si metis fingron en ĝin 3) por nepre
ne lasi eĉ etan malpuraĵ(er)on. La
fingro tiom firme fiksiĝis 4), ke ŝi ne
plu povis retiri ĝin. Unue oni venigis
(vokis) la fajrobrigadon (fajrestingistaron) por klopodi liberigi ŝin 5). Tiu
sciis fari nenion pli bonan ol desegi la
kranon kaj konduki 6) la virinon al la
malsanulejo. Ankaŭ 7) tie oni ne sciis
kion fari 8). Fine plumbisto (lutisto)
sukcesis forigi de ŝia fingro la kranon
9). Dommastrinoj, estu singardaj ! !
Opmerkingen :
1: Ook: purama (ŝi ja amas la puron). Niet : pura (- schoon op zichzelf).
2: Ook : Oni konsideras (opinias, rigardas) la ned. virinojn purigemaj.
3 : ... er .. in --- - in (de kraan) in hem
en gin (richtings-n).
4: Fiksi is een overgankelijk werkwoord, dat men hier onovergankelijk
moet maken met „-iĝ - ".
5 : Met „haar" is niet de vinger, maar
de vrouw bedoeld. Dus niet : gin.
6: Ook: transporti (als ze in een
tuig vervoerd moet worden) of porti
(als ze in zwijm ligt en op de armen
of de schouder getorst moet worden,
wat hier wel niet het geval zal zijn).
7: Zie opmerking 6 bij oef. 10 A.
8 : Ook: oni ne sciis (kiel) solvi Is.
problemon.
9: Beter dan: la kranon de ŝia fingro. Het voorzetsel „de" is wat te
veelzinnig en lijkt hier een bijvoeg. bep.
in te leiden. Het moet echter een bijwoordelijke bep. zijn. Dan 7.6: la kranon for de ŝia fingro.
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NIEUWE OPGAVEN
Oefening 11 A:

MENDU CE
Libro-Servo LEEN, Z.O. Singel 5, Bergen op Zoom
Vlaamse Esperanto Instituut, Blankenbergse steenweg 72, Brugge

SCHLtUSSEL ZUM ESPERANTO-FORTBILDUNGSBUCH POST LA KURSO
de Wilhelm und Hans \Vingen. Limburger Vereinsdruckerei, Limburg/Lahn.
1953. Broŝ.: 54 pag. 15 x 21
Per tiu „Ŝlosilo" la bonega lernelibro
„Post la Kurso" (vidu recenzon en la
septembra numero de F.E.) avantaĝe
kompletigas. Okaze. kursgvidanto bonvenigos ĝian apogon, per kiu 11 akiros
la necesan aplombon. Sed pleje profitos el ĝi la izola sininstruanto kiu per
ĝi pli sekure moviĝos sur nekonata
tereno.
F. C.

Oefening 8 B :

--

Voor de Jeugdcursussen :

H. A. Appel : Esperanto leerboek v. d. Lagere school I
II
idem
P. Korte : Sub la verda standardo (gvidilo onderwijzer)
idem.
Laborilo I
idem
Laborilo II
idem
Memorigilo

,

:

TRO PI'RIGEMA 1).

Studieboeken voor beginn.erscurs:essen:

la akcepton de aliaj neologismoj, kiel: ofri
(por: prezenti), sultre (sufoke), jubili
(gojegi), algalgigi (pendigi), vivus (aklami ) dum ankoraŭ aliaj ŝajnas malpli
pravigeblaj : avanci (promociiĝi), arozi
(akvumi), fardi (ŝminki), traŭbo (vinberaro, grapolo).
La fontoj mem el kiu la aŭtoro grandparte ĉerpas la ceteran tekston, garantias ĝian fidindecon. Ni atentigu tamen
pri kelkaj malpli laŭdindaj tradukoj:
ĉionpova, statutoj, demunti ( por : malmunti), triviala (banala), lateto-kurtenoj ( rulkovrilo ). Negusta estas : iluminado por „Feuerwerk", dum „geiĝi,
prekipiti, halucini" ne respondas al la
difinoj de P.V.
Malplaĉos komparo „li serpentas kvaza(' angilo", kiel ankaŭ la revivigo de
„vipero" kiun jam la Fundamento definitive enterigis.
Malgraŭ tiuj manketoj la verketo
montriĝos valora helpilo al germanaj
studantoj. La teksto estas klare kaj
zorge presita, enŝteliĝis tamen iom
ĝena preseraro : salvoklapo. F.C.

van het antecedent een zelfst. naames.
is, dus : kiu. Was het antecedent een
io-correlatief, dan moest hier staan : kio.
5: Ook : estas tradukenda; devas esti
tradukata.
6: Het woordje „ankaŭ" moet steeds
vlak voor het zinsdeel staan, waarop
het betrekking heeft.
7: Niet : ankaŭ vi.
8: Niet : vi mem. Hier slaat „mem"
op „vorton", waar het dus vlak bij
moet staan.
9: Het tweede „dat" slaat op „dat
woord" in zin 6. Daarom : ĝi of tiu.
10 : Niet : kio ! Zie noot 4.
11 : In deze zin slaat „dat" op „nuttig" in zin 8. „Tia" correspondeert
beter met „utila" dan „tio".
12 : „het" slaat op „dat Nederlandse
woordje". Daarom is hier .,het" = ĝi.
Niet : Tio estas certa. Iets heel anders.
13 : Ook : tion mi devas konsenti (konfesi).
14: Ook: bagatel( aĵ ) oj, diversajoj,
negravaĵoj, neniaĵoj. Een inzendster
had umoj kaj jeoj. Merkwaardig gevonden, maar niet erg duidelijk.

NI NE POVAS SILENTI estas 40 paga
broŝuro en kiu japanaj medicinistoj raportas pri la efikoj de la atombombo sur
Hiroŝima kaj Nagasaki. Eld. Esperanto-Kenkjuŝa, 87 Matuba, Miya-tyo, Aitiken, Japanio.
Same kiel la jam aperinta libreto
„Infanoj de l'atombo" ankaŭ ĉi tiu
estas piedo al la tuta mondo, ke tiaj
teruraĵoj neniam plu okazu. Prezo ne
indikita.
DU FALDFOLIOJ PRI BONN, Eld. Stádtisches Verkehrsamt, Bonn, Gcrmanujo.
La folioj estas tre belaj kaj enhavas tekston en diversaj lingvoj inter kiuj ankaŭ esperanto. Oni petu ekzempleron!
INFORMILO PRI LA SPIRITA
SCIENCO DE MARTINUS estas broŝureto eldonita de la Spirit-scienca instituto de Martinus en Kopenhago,
Mariendalsvej, 94-66 por esperantlingve disvastigi la ideojn de Martinus
pri la vojo al la kreo de pli bona
mondo kaj montri al serioze esplorantaj homoj la sciencon bazon por
la agmaniero esprimata en la granda
ordono de la kreinto: Amu vian proksimulon kiel vin mem. (Vidu Recenzo
pri „La Homaro kaj la mondobildo no. 7/8) .

Anonceto
Deziras korespondi pri legado, vojaĝoj, naturo, bestoj kaj kolektas
p.k. kaj p.n. kaj unutagajn kovertojn: f-ino Renée Correy, redaktorino
ĉe la Akademia Rektoro en Besancon (Doubs) 20, rue Bersot - Franc.
,

Vertaal in 't Esperanto:
WAAR
1: Waar is de autobushalte ? 2: Waar
gaat die autobus heen? 3: Waar huilt
dat kind om ? 4: Om de pijn in de arm,
waar het verband om zit. 5: Waar U
op zit, is de plaats van de conductrice.
6: Het kaartje, waar een gaatje in is,
is niet meer geldig. 7: Waar heb ik
dat kaartje in gestopt, in mijn zak of
in mijn tasje ? 8 : Alle mensen, waarmee we reizen, zijn nog geen Esperantisten. 9 : Neen, was dat maar waar!
10 : Goede waar behoeft geen krans,
maar waar blijft Esperanto zonder propaganda, niet waar ?
Oefening 9 B:
Vertaal in het Esperanto :
OOSTINDISCH DOOF
In de krant stond een aardig stukje
over een bedelaar, die in Detroit werd
gearresteerd met een bedrag van 337
dollar op zak plus een spaarbankboekje
met 4700 dollar. De politie had dat
verdacht gevonden.
„Waar had U dat geld vandaan ?"
vroeg de rechter hem verbaasd,
„Ik ben doof : ik kan U niet verstaan",
was zijn antwoord.
„Dan krijgt U 150 dollar boete," zei
de rechter.
„Dat betaal ik niet," riep de bedelaar
terstond woedend uit.
Toen kreeg hij 90 dagen gevangenisstraf.
Vertalingen van Vlaamse Esperantisten vóór 10 Oct. 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.
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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.
Penningen.: 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 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESTRARO
DU NOVAJ SEKCIOJ
En Rotterdam aliĝis al nia asocio
,.Katholieke Esperanto Kring". La nombro da sekcioj en Rotterdam nun jam
estas kvar!
En Winschoten la torente falanta
pluvo ne malhelpis la fondon de nova
sekcio, ĉefe konsistanta el novaj esperantistoj, kiuj partoprenis la skriban
kurson de s-ro Jac.Feitsma en „Winschoter Courant".
Al niaj novaj anoj koran bonvenon
en nia mezo !

DONACANTOJ
Jam pluraj sekcioj varbis donacantojn, ĉefe personojn kiuj simpatias kun
nia movado sed ne havas tempon aŭ
emon, mem lerni Esperanton. La aliaj
sekcioj imitu tiun ekzemplon ! Ciu aktiva membro povas varbi inter siaj
parencoj kaj gekonatoj. Ju pli da donacantoj, des pli grandaj la enspezoj
por la sekcia kaso. Por ĉiu donacanto
la sekcia kasisto pagas ĉiujare g. 0,50
al la kasisto de LEEN kaj ni zorgas,
ke la donacantoj regule ricevas la nederlandlingvan periodajon „De Esperantist". Por la donacantoj, kies nomojn kaj adresojn oni sciigu al nia
een. kasisto kaj al s-ino H. E. te Strake-Leefers, Lindelaan 14, Driebergen,
la administrantino de „De Esperantist",
oni fiksu rrtierirrtrtrrtan jarkotizon de g.
1,—.

PUBLIKAJ LEGEJOJ
Sekciaj estraroj ! Cu vi jam mendis
„Nederlanda Esperantisto" por la publika legejo kaj aliaj legejoj en via
urbo ? Por la rabatita prezo de
g. 1,— vi povos mendi tian abonon.
Propagandu kaj mendu abonon por la
publika legejo en via urbo!
ADRESSANG O.
La adreso de s-ro C. B. Zondervan,
direktoro de la Oficejo „Esperanto ĉe
la Instruado" ne plu estas Sweelinckstr. 2, Deventer, sed Ceintuurbaan 227,
Deventer. Bonvolu noti!

Esperanto-Filmo
La sekretariino J.H. Korse de sekcio
Zaandam sciigis al ni, ke sekcio Zaandam ricevos de la dana konsulo filmon
pri Danujo kun esperanta teksto. Se
aliaj sekcioj interesiĝas pri la filmo
oni petu informojn de sekcio Zaandam,
adreso Hovenierstr. 34, Zaandam.
La daŭro de la filmo estas proksimume 30 minutojn ; la larĝeco estas 8
m.m.
La filmo estas disponigebla post la
23-a de septembro.

Por niaj blinduloj
Sekciaj estraroj ! Vi ankoraŭ povos
helpi niajn blindajn gesarnideanojn, kiuj
volonte akceptos siajn eksterlandajn
kolegojn, kiuj partoprenos la Universalan Kongreson en Haarlem, kiel eble
plej bone, mendante libreton kun 50
lotbiletoj po g. 0,10 por revendi ilin al
viaj anoj. Mendu libreton, ĝirante g.
5,- en poŝtkonton 194703 de s-ro H.
Delver, Versteeghstr. 65, Bussum, kasisto de NoSoBE. La tirado de la lotorio estas prokrastata kaj okazos plej
malfrue je 2812 1954.

EXAMEN-NIEUWS
Het prospectus van de examencommissie, waarin de eisen voor de diploma's E, M en S nauwkeurig omschreven zijn, is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het secretariaat Zilver meeuwstraat 29, Badhoevedorp. Het
inschrijvingsbiljet zal pas later verkrijgbaar zijn, aangezien de data voor
de in 1954 af te nemen examens eerst
vastgesteld worden op de jaarverg. van
de examen-commissie, die begin 1954
wordt gehouden.
En kunsido de la Komitato de U.E.A.
en Zagreb oni elektis i.a. kiel komitatanon C f-inon M. H. Vermaas, Rotterdani pro ŝiaj meritplenaj laboroj por
Esperanto. Ni kore gratulas ŝin pro
tiu honora elekto, kiu ne nur estas honoro por ŝi persone, sed ankaŭ por nia
asocio.
En la kadro de la venontjara U.K.
en Haarlem kaj por propagandi por
U.E.A. vizitos nian landon s-ro C. C.
Goldsmith, ĝen. sekretario de U.E.A.
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Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario : Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis, tel. 33445 (dum la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso : A. Nysstraat 37. Anderlecht

Li estos en la sekvantaj sekcioj je la
nomitaj datoj : 26/10 Groningen, 27/10
Arnhem, 28/10 Amsterdam, 29110 Den
Haag, 30/10 Rotterdam. La 31-an li
vojaĝos al Londono. Nepre oni vizitu
la koncernajn kunvenojn. Sekcioj en
apudaj lokoj aranĝu komunan veturon.
Unika okazo por aŭdi eksterlandan parolonton pri interesa temo.

UNIVERSALA KONGRESO
Kvankam anoncita en la septembra numero de nia gazeto, la
unua bulteno kaj la aliĝilo por Ia
Universala Kongreso ne estis aldonitaj. Tiu manko nun estas
rebonigita.

GAZETAR-SERVO L.E.E.N.

NOVAJ MEMBROJ
Por stimuli la varbadon, F1.L.
E. donacos ek de nun konstantan
premion al ĉiu varbinto de du
novaj membroj ( ekskluzive la familiajn membrojn) La premio
konsistas el libropaketo je valoro
de minimume 100 F, por tiu celo
speciale kunmetita de Flandra Esperanto-Instituto. Pagante al la
kasistino, aŭ al via sekcia peranto, vi bonvolu eventuale peti por
ricevi la premion.

Provizora resunto de artikoloj pri Esperanto en Ia Nederlandaj gazetoj.
1-1-'53 Gis 1-8-'53.
Het Vrije Volk, Amsterdam (3); Het
Vrije Volk. Haarlem (2); Het Vrije Volk,
Rotterdam (20); Het Vrije Volk, Arnhem (1); Het Vrije Volk, Almelo (1):
Het Parool, Haarlem (1) ; Het Parool,
Rotterdam (3); Het Parool, Amsterdam
(3); Het Vrije Volk, Groningen (1);
Trouw, Arnhem (2); Trouw, Amsterdam (1); Rotterdams Nieuwsblad (4);
Nieuwe Rotterdamse Courant (1); De
Waarheid, Rotterdam (4); De Waarheid, Amsterdam (1) ; Haarlems Dagblad (4); Nieuwe Haarlemse Courant
Kennemer Nieuwsblad (8); Het
(1);
Nieuwsblad, Heemstede (5); Utrechts
Nieuwsblad (2); Nieuw Utrechts Dagblad (9); Zeister Nieuwsblad (2); Nieuwe
Zeister Courant (2); De Tijd (1); Algemeen Handelsblad (4); De Telegraaf (2);
Het Nieuws van de Dag (2); Nieuwe

Noordhollandse Courant (2); Hengelo's
Weekblad (3); Het Orakel van Delft (1);
De Echo (1); Gelders - Overijselse Courant (1); De Typhoon (3); De Omroeper
(3); Nieuw Europa (1); Wereldfederatie (1); Boskoops Nieuws- en Adv.-blad
(2); Eindhovens Dagblad (1); Rijswijkse Courant (3) ; Helmondse Courant (4);
De Duinstreek (2); Baarnse Courant
(1); Arnhemse Courant (2); Leids Dagblad (1); Deventers Dagblad (1); In Vrije
Tijd (1); Alkmaarse Courant (5); Bussumse Courant (3); Het Nieuwsblad,
—Boogezand---41); Soester --Cou run t4144_
Het Schoolblad (2); De Vacature (1);
Het Vaderland (2); De Bredasche Courant (1); Nieuwsblad van Gorinchetn
(1); World News Bulletin (1); Steenwijker Courant (1); Nieuwsblad van het
Noorden (8); Het Katholiek Schoolblad
(1); Schager Courant (2 ); Wierings Weekblad (4) ; De Zaanlander (1) ; De Tent
(1); Oprechte Steenwijker Courant (1):
Dagblad v/h Oosten (2).
La membroj estas petataj kunlabori
al la Gazetar-Servo. Sed mi afable eetas la sendadon de la tuta gazeto. Car
ni nepre bezonas la nomon de la gazeto, la artikolon, la daton kaj aperlokon.
Utile estas ke ĉiu membro tuj protestu ĉe la Redakcio kiam nia lingvo estas ofendata aŭ neglekata. Multan
sukceson!
Gesam. Oosthoek.
Bree 49a, R-dam.

IMITINDA EKZEMPLO
En aŭgusto mi agrable pasigis libertempon ĉe samideana familio en Heiloo,
ĉe kiu gastloĝis ankaŭ s-ro Pierre Delaire, Orléans (Francujo) , gvidanto de
la Esperanto-radio-kurso de Radio Pariza, kaj 5 el liaj gekursanoj. Mi ĉeestis kaj pli malpli partoprenis tie interesan aranĝon jam plurfoje okazigitan
kaj laŭ mi imitindan
Inter siaj gekursanoj s-ro Delaire
okazigas konkurson : la plej bone pro
gresintaj estas gastigataj de eksterlandaj gesamideanoj, sed mem pagas la
kostojn de la vojaĝo kaj la aŭtobusaj
ekskursoj. Tiel s-ro Delaire jam plurfoje estis kun karavano da gekursanoj
en la Zaan-regiono, foje en Ipswich
(Anglujo) kaj foje en Madrid (Hispanujo).
En aŭgusto pasinta s-ro Delaire intencis denove veni en la Zaan-regionon kun 52 gegajnintoj de la konkurso.
Pro la strikoj en Francujo venis nur
25, kiuj dise gastloĝis, sed ĉiutage komune faris ekskursojn por rigardi la
vidindajojn de Nord- kaj Sud-Holando
kaj ĉeestis bonvenigan kaj adiaŭan
vesperojn kun interesaj programoj en
Krommenie, kie la salono estis plenplena de gegastigantoj, gegastoj kaj
geinteresatoj. Tiaj aranĝoj estas tre
instigaj kaj propagandefikaj. Gekursanoj de la gazetkurso en „De Typhoon" simile gastis ĉe francaj gesamideanoj kaj revenis entuziasmaj.
Cu la skriba kurso de L.E.E.N. ne
pli florus, se la plej bonaj gelernintoj
povus ĝui similan aranĝon eksterlande?
S. S. de Jong Dzn.

artikolojn pri la Maja indianoj.
Petu provekzemplerojn ĉe la sekretario. La abonprezo por kvar
numeroj estas 30 F.
-

MEMBRO

-

KARTO

Eblas ke la frupagintaj membroj (la plej bonaj membroj, aldonas la kasistino) ne tuj post
la pago ricevis la membro-karton.
Ne kulpas la kasistino, sed la
presisto, kiu presigis la novajn
membrokartojn.

.

MEZAMERIKA REVUO
Ni ricevis la unuajn du numeroj de Mezamerika Revuo, eldonita de Gvatemala EsperantoAsocio, kies Prezidanto estas nuntempe S-ano J. Bonge, valono
el La Louviére. La gazeto enhavas tre interesajn ilustritajn

FAMILIAJ MEMBROJ
Ni nepre instigas por varbi
enloĝantaj n membrojn je 25 F.
Tiuj membroj ricevos ĉe la pago,
numeron, laŭvice de la enskribo.
Fine de Januaro ni lotumados
kaj donacos kelkajn valorajn premiojn.
La KASISTINO DANKAS
la sekvantajn personojn por donacoj al la kaso
Sro E. P. Deruyver
50 fr.
Okaze de mia 40 jara esperantistigo, anonimulo 200 fr.
:

Plaatselijk Nieuws
Pluraj sekcioj de L.E.E.N montras
ĝojigan aktivecon : ŝajne la proksimiĝanta U.K. en Haarlem efikas instige !
Jen telegramstile kelkaj informoj :
Merkredon 219 entuziasmaj novaj esperantistoj, kiuj partoprenis karavanvojaĝon al la someraj kursoj en Helŝmg5r, fondis novan sekcion en Winschoten. Sekcio Hoogezand aranĝos
kurson por komencantoj kaj studrondon por tiuj, kiuj jam scias la elementojn de la lingvo. Je 3/9 ni ĉeestis la
bone vizitatan unuan postferian kunvenon de Groningen, kiu planas Csehmetodajn kursojn kunlabore kun Winschoten, Leeuwarden, Sneek kaj Heerenveen, gvidotajn de s-ino M. Haudebine. Almelo kaj Eindhoven aranĝis
ekspozicion : same Amsterdam. en kun
laboro kun lokaj sekcioj de N.K., K.U.
N.E., No So BE kaj A.N.S.E. Propagandvespero okazis en Amsterdam je
15/9. Sekcio Hago kreskis kaj fervore
propagandas por la kursoj de la Popoluniversitato. Nia junulargrupo en Deventer energie kaj kun sukceso propagandis. Alkmaar kaj Bergen kune aranĝis propagandvesperon en Bergen
je 28/9 : cetere Alkmaar bone propagandis en „Braderie" kaj verŝajne aranĝos kurson. Nia P.T.T.-grupo en R'dam
aranĝos informan vesperon por P.T.T.
oficistoj je 22110. Edam festos 1/10 sian 5-jaran ekzistadon. Bussum aranĝas kurson por dipl. E. kaj „Bussumsche Courant" denove havos kurson,
gvidotan de s-ro H. J. Hendriksen.
-

Alkmaar : Dum la tielnomata „Braderie" la Kontakt-Komitato Alkmaar or
ganizis propagandon per stando, kie
ĉiu preterpasanto povis ricevi ĉiajn informojn pri Esperanto kaj la lokaj organizaj aferoj. Oni montris librojn,
leterojn, broŝurojn k.t.p. La nederlanda
kaj esperanta flagoj gaje flirtis super
la dometo alloga. La estraro notis multajn nomojn kaj adresojn de personoj,
kiujn oni poste povos sendi novajojn
pri estontaj kursoj. Oni ankaŭ multajn
librojn vendis.
Ni antaŭsentas bonan sukceson tiu
rilate.
Jen bona ekzemplo de efika propagando, rezulto de kunlaboro de geanoj
de la diverstendencaj unuiĝoj.
Eble ekzemplo por aliaj sekcioj.
Propagandodo ĉiamaniere nepre estas
farenda, do faru vi, kiel la komitato en
Alkmaar.
-

-

Antwerpen:
Na de vacantieperiode komt onze afdeling terug bijeen in een gans vernieuwd lokaal in de „Nieuwe Carnot",
Carnotstraat 60. De eerste vergadering
vond plaats op Maandag 7 September
om de voorgenomen winterkursus, het

jaarlijks feestje en het programma der
vergadering te bespreken.

Brugge : In de laatste bestuursvergadering werden diverse beslissingen ge-

troffen. Het lidgeld voor een hoofdlid
werd vastgesteld op 125 fr. met maandblad en lidmaatschap V.E.B. : het inwonend lid betaald 50 fr. inkluis lidmaatschap V.E.B.
De Wintercussus vangt aan op 3019/53.
Het jaarlijks bal wordt ingericht in
,.Grand Hotel" op 14/11,11953 te 21 uur.
Ook in November zal een variété-avond
in de Stadsschouwburg doorgaan.
In Februari 1954 zal een muzikale
avond plaats vinden in de Volk sschouwburg. Noteer dat onze leden speciaal
voor iedere wekelijkse vergadering worden opgeroepen.
Mechelen :
Op de alg. vergadering van 23/9 werden de volgende beslissingen getroffen :
1. Vergaderingen iedere Woensdag te
20 u. in het Meisjeslyceum, Veemarkt.
Agenda : tot Nieuwjaar zal een alg.
herziening doorgaan van de E-spraakkunst en woordenschat• 3. De bijdrage:
35 Fr. hoofdlid en inwonend lid : 25 Fr.
het afdelingsjaar aanvangende op I.X.
'53 4. Bestuursverkiezing : voorz.. sro
R. Van Humbeek : ondervoorz., sro
L. Vercammen : penningmeester : sro
Schoeter: secretaresse, f-ino J. Hendrickx,
K te Ridderstr. 34 : bibliothecaris, sro J.
Bertels.
De kosteloze E. cursus, in het kader
van de stedelijke avondleergangen, vangt
aan op 2 October e.k., leiding : R. Van
Humbeek - in de Jongensschool, Louisastr. ; verder iedere Woensdag en Vrijdag te 19.30 u.

Wat anderen zeggen !
Toen ik een internationaal Esperantisten-congres bijwoonde is me gebleken, dat Esperanto als wereldhulptaal
zeer goed bruikbaar is en kwam de
gedachte bij me op, dat de mensheid
reeds een jaar of zestig de beschikking
heeft over een voortreffelijk middel om
de toenadering der volken te bevorderen, een neutraal en gevaarloos instrument, waarvan zij tot eigen schade tot
nu toe veel te weinig gebruik heeft gemaakt.
Maurits Dekker.
(Uit een artikel in „Vrij
Nederland" 818/'53).

ABELA LABORO
Al s-ano G. P. de Bruin.

G rava laboro de abelo :
P ro Esperanto la mielo !
D e l'plej utilaj floroj vi
E mas por difinita celo
B onon elsuei ; ne fantazi'
R idas el la proviza kelo :
U joj plenplenaj pli kaj pli,
I nde markita j per la Stelo,
N utraĵon entenas por vi kaj por . ni!
Tyneverum.
.
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Premion akiris post n-roj 151/152 : s-ro P. H. Mooij, el Brussel, por VEB., kaj
por LEEN : f-ino E. Leopold, Arnhem.
SOLVOJ
153. Kunveno, importi, onidiro, maristo, dormiga, aliloke, hartufo, opereto,
malvero, oferema, jasmeno, teoremo, instruo, odoraĉi, montaro, diservo, amikino, grenado, uragano, skatolo, tutkore,
okupado, januaro. Kiom da homoj, tiom
da gustoj.
154. Horiz.: kontraŭbatal, pumpil,
sekal, uzur, ad, livre, splen, ek, najl,
altar, strang, senintermank.
Vert.: kolum, polver, stopl, enarniĝ,
anar, ŝaklud, elspez, sulk, bateri, framb,
malakr, inund.

do ; en la gorĝo. 33. parenco ; ekleziulo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2

0

Cu vi iam vojagis en Arkanujo, kara
leganto ? Se ne, mi ne lacigu vin pri
ĝia ĝeografia loko, ĉar tio absolute ne
gravas. Sufiĉas rakonti ke antaŭ multe da jaroj, estante junuloj, mia studkamarado Paŭlo kaj mi pasigis nian
ferion en tiu malmulte konata regiono
kie ĉiun tagon denove ravis nin la belega, romantika pejzaĝo kun siaj arbaraj montoj kaj krudaj ŝtonamasoj, inter kiuj akvofaloj tondre malsuprenfalas.
Kun sako da provizajoj surdorse, ni
promenis de unu vilaĝo al alia, tranoktante kie ni trovis taŭgan gastejon.
Iun tagon, - jam komencis vesperiĝi, ni estis surprizataj de fulmotondro kaj
rapidis por atingi rifuĝejon. Feliĉe la
vilaĝo estis proksima kaj gastejo baldaŭ estis trovita.
La gastejestro bonvenigis nin en la
gastoĉambro, kie la lampo jam brulis
kaj agrablaj manĝajodoroj allogis nin.
Ni elektis tablon kaj mendis tagmankon kaj bieron.
Dum la gastejestro forestis por prizorgi tion, envenis juna viro, evidente
gasto, loĝanta en la gastejo. Li estis
proksimume tridekjara, altkreska, kaj
havis palan, iom melankolian vizaĝon.
„Cu la sinjoroj permesas ?" li demandis anglalingve, tuŝante la trian segon
ĉe nia tablo. Ni rigardis En iom minigite, ĉar staras multaj neuzitaj tabloj
en la salono, sed lia voĉo estis simpatia kaj modesta.
„Bonvolu", ni invitis.
„Dankon. Mia nomo estas Calk", li
diris, kaj ankaŭ ni prezentis nin. Preminte niajn manojn li sidiĝis kaj ekbruligis cigaredon. Komence la konversacio temis pri la vetero, pri ambaŭ
niaj hejmlandoj - nia nova konato
evidentigis Irlandano - kaj pri Arkanujo.
„Cu vi jam longe estas ĉie-tie, sinjoro Calk?" mi demandis.
„Jam kelkajn monatojn. Mi pristudas la arkanajn pejzagon kaj popolon,
ĉar Arkanujo estos la scenejo de mia
nova romano. Vi sciu ke mi estas
verkisto, „li aldonis kun melankolia rideto.
„Interese," Paŭlo rimarkis, „mi povas
kompreni ke por romanisto ĉi-tiu pejzaĝo havas nerezisteblan ĉarmon. Ekzemple tiuj malnovaj kasteloj, ili vekas
la fantazion kaj povus inspiri eĉ min
al romano !
Paŭlo diris tion ŝerce, sed mi havis
la impreson ke iamaniere liaj vortoj
malagrable trafis Calk. Paŭlo ne rimarkis tion kaj daŭrigis ridetante :
„Unu romantikaspektan kastelon ni
preterpasis, kies pordego portas tabulon kun la - vere ne romantikaj - vortoj : oni ludonas ĉambrojn je tre malaltaj prezoj!"
talk, kiu dum la lastaj vortoj nerv-
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154. ALDONU LITERON
Post ĉiu numero estas donitaj du klarigoj respondantaj al serĉotaj vortoj, el
kiuj la duan oni trovas metante literon
antaŭ aŭ inter la literojn de la unua
vorto. La aldonitaj literoj, legataj en
la sama sinsekvo, formas proverbon.
1. vesto ; en la buŝo 2. parole defendi ; lamenti. 3. diserigitaj ŝtonoj; metitablo. 4. esprimo de aproba opinio;
birdo. 5. partietaĉo; burleskulo. 6. speco de varo ; speco de vorto. 7. artisma
teksajo ; interpunkcia signo. 8. greno ;
strato. 9. kermesa tendo ; rondo. 10.
ŝipeto ; stilo. 11. frukto ; glaciiĝinta roso. 12. telero ; parto de piedo. 13. alte
morala ; aristokrata. 14. brui per nazo;
kuŝigi. 15. ĝi kuŝas en akvo ; ofenda
parolo. 16. samaspekti; digesti. 17. parazito ; parolado pri religia temo. 18.
valorpapero ; arbo. 19. alta temperaturo; moviĝanta amaso. 20. ornama Bulko ; lumigilo. 21. insekto ; simio. 22.
kun belaj formoj ; svelta. 23. kartonfolieto ; legomo. 24. budo en ekspozicio;
piaĝo. 25. korpoparto; nukso. 26. ne
troa; nunepoka. 27. klorilo ; malestima
kolero. 28. subteno; plej supera punkto.
29. havigo al si ; orienta piulo. 30. monero ; antaŭpago por sendkostoj. 31.
kovriĝi per fungetoj ; protekti. 32. bir-
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155. KRUCVORTENIGMO
Horizontale. 1. speco de botelo(R). ;
sukcese forkuri(R). 3. li petas pri
monhelpo (R) 5. ĝi vivas subtere : aparato por movi pezajn ŝarĝojn (R) 6.
voki por anonci dangeron(R). 7. kuiri
en fermita kaserolo(R) pulvorigi(R)
8. ĝi troviĝas ĉe la sultro(R). 9. arbo(R ; havanta ĉiujn punktojn ĉe sama
nivelo(R). 10. arbo(R). 11. sovaĝa
besto en niaj arbaroj ; imitaĉi(R).
Vertikale. 1. penikforma ornamo(R).
2. antaŭtempa(R). 3. per gi oni veturigas boaton(R). 4. eksmoda batalilo.
5. legomo kun longa ŝelo(R). 6. amaso
da puso en la karno(R). 7. formo de
la fizika energio(R). 8. enhavi(R). 9.
ferpeco fiksita sur akso por turni radon(R). 10. tute detrui(R). 11. sin
amuzi per sencelaj viglaj ludaj movoj(R).
.

- „La aŭtobuso „Gado"(1)
sub gvido de Najado,
Fe-itsma laŭ la edzo(2)
nin en ... komforta seQo
transportis, sen doganoj,
al Ujo de la Danoj.
La ... varon lafs va•lore
ekgardis provizore
en Hamburg Weide- ano(3)
(lertlanga policano)
sed pelis Eies koro
al Kolding, Elsinoro:
por ... gado . . . sekigita.
Sutirlo ... nur transita.
Ho, Elsinor', rnagin
Cefurbo dunnjulia
de Esperantolando,
vi estis atestanto
pri malbabel-babilo,
... balbuta bu, ostilo
de nia verda gento:
la flirta(4) elokvento
Morariu-a(5), dume
aliaj (amindume)
praktikis iluzion :
trilecionan scion,
kaj krom la vokaltordo
de Danoj nura ordo
-

.

;

.

)

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
14, Blunkenberge, antaŭ la 201X11953.

Urbestro Friis (6) spertregis,
la vort ŝ paremon flegis,
sed ĉiu vorto (justis
dum mangoj bone gustis.
Aliaj nutraj pladoj:
kastelo-vizitadoj,
rolanta Nederlando,
(dancanta propagando)
Dum Ida(7) cigaradis
ni ŝmace kaj-flaradis
kaj dana kantistino
por viroj estis . . timo.
Jen la deserto : tago
en brila Kopenhago !
.

Finfine larmoj ekis
(la gado ne plu lekis)
je l'adiaŭ-momento.
Sur aŭtobusa vento
reiris ni Koldingon
kaj buis la Vikingon,
sub kies gastam.ego
neniam staras streko.
La rest' estas konata,
bi estas sekvo fata:
Far hejme l' karavano
reiris .
kara varo . .
.

.

.

-„Do estas vi poeto f !
Pi, soreis vin . . . Hamleto
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Je memoro pri la
Beneluksa Kongreso 1953
Tri tentoj jen en Antverpeno,
Sub belga, (landra, Leen estraro,
Kongresas kune por kompreno,
Kun beneluksa kor' en solidaro.
-

Dum paca vent' sur ŝipo blovas.
Ehante kanton de 1'kongreso,
La Skeldo-ondoj ŝaŭme movas,
Tostantaj ĝojsusure pri l'sukceso.
Ni iros flandro al valono.
Venontan jaron al Lieĝo,
Cu tiam brilos stelzirkono,
Finvenke sur Uneska verda seĝo?
Ni scias : gravas la momento,
Lapenna kaj Vi ĉiuj, verdaj princoj,
Sed staras mura fundamento,
Fortika pro de 1' kor- cemento,
En la smerald' de Beneluks-provincoj!
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1.- Kompania nomo (Esperanta !) 2.- la gegvidantoj el Winschoten, Nl. 3.- la
polica german-dana tradukinto de „Sgi•nniive Solbakken ". 4.- P.V. : 1-a signifo.'
5.- la eminenta roman-sveda Ce-profesoro. 6.- la organizanto de la Someraj
Kursoj. 7.- nia populara Danino Ida Christensen.

„LA KASTELO KIE ĈIO ESTAS EBLA."
Originale verkita de f.ino W. M. Smit Amersfoort.
maniere estingis sian cigaredon, subite
rigardis nin streĉe kaj tremvoĉe diris:
„Sinjoroj, akceptu mian konsilon, NENIAM GASTJ TIE!"
Mirigite ni rigardis lin.
En tiu momento la gastejestro surtabligis nian tagmanĝon kaj Calk levis
sin, sed mi diris : „Restu, sinjoro Calk,
vi tute ne ĝenas nin, ĉu, Paŭlo ?"
„Kontraŭe! „kaj Paŭlo oferis al nia
nova konato glason da biero. „Vi
estas tre afablaj, „diris Calk, residiĝante, kaj iom embarasite li aldonis : „mi
certe ŝuldas al vi klarigon pri tiu
stranga konsilo: sed anticipe mi petas
vin, sinjoroj, ne opiniu min fantaziulo,
ĉar tio kio okazis, estas la pura vero."
Li ekbruligis novan cigaredon kaj
komencis hezitante:
„Iom ĝenas min konfesi ke mia verkista kariero ĝis nun ne estis granda
sukceso: tamen, por kompreni la tutan
historion, vi devas scii tion. Mi verkis
kelkajn romanojn : unu havis sufiĉe
grandan sukceson, sed la aliajn la eldonistoj rifuzis ; mi estis seniluziigita,
perdis miajn sinfidon kaj energion kaj
pro daŭra manko de mono ne kuragis
edziĝpeti la knabinon kiun mi amis.
Perlaborante la kostojn de la marvojaĝo kiel servisto sur ŝipo, mi venis ĉi
tien, esperante trovi en Arkanujo inspiron al nova romano. Same kiel vi,
mi promenis de vilaĝo al vilaĝo. Iun
vesperon mi renkontis ŝafiston, kiu kun
sia ŝafaro hejmeniris. Mi alparolis lin
kaj demandis ĉu estas gastejo en la
proksimo.
„Daŭrigante laŭ ĉi-tiu vojo", li diris,
„vi vidos kastelon : tie vi povos tranokti, kaj tre malmultekoste," li aldonis,
rigardante miajn malriĉajn vestojn. Mi
tute ne estis ofendita, sed dankis lin
kaj adiaŭis.
La ŝaiisto haltigis min.
„Pri tiu kastelo ekzistas stranga legenda," li diris, „la vilaĝanoj nomas
ĝin: „la kastelo kie ĉio estas ebla"
sed mi ne kredas tiun sensencajon !"
kaj kapskuante li adiauis min.
Mi daŭrigis mian vojon. La kastelo
allogis min, ne nur pro la malaltaj prezoj, sed precipe pro sia romantika
kromnomo !
Post duonhoro mi atingis ĝin: vi mem
vidis la imponan konstruajon, mi do ne
priskribu ĝin. Jam estis preskaŭ mallume kiam mi frapis sur la pordon
sonorilon mi ne vidis. Post kelka tempo ŝoviĝantaj paŝoj aŭdigis kaj la pordo estis malfermata de kurba maljunulino, kies akranaza vizaĝo ne plaĉis al
mi. Je mia demando ĉu ŝi havas liberan ĉambron ŝí kapjesis kaj faris signon ke mi sekvu ŝin. 8i tute ne paro-

(Raport-er-is Tyneverum )

lis. Sekvante la maljunulinon mi trairis koridoron, Me brulis malgranda
lanterno, jetanta groteskajn ombrojn
sur la muron. Ni suriris tordan ŝtuparon kaj venis en ĉambreton, kie staris malmoderna lito kaj tablo kun lavujo, super kiu pendis krevinta spegulo. La virino ekbruligis kandelon,
grumblis saluton kaj foriris. Ĉar mi
estis tre laca, mi rapide enlitiĝis kaj
tuj ekdorrnis.
Nokte mi vekiĝis ĉar iu tuŝis mian
ŝultron.
„Kiu estas tie ?" mi kriis ektimigite.
„Ne tiel laŭte, amiko," flustris voĉo,
kiu ŝajnis strange konata „mi venis
por adiaŭi vin."
„Adiaŭi ? sed kiu ...".
„Cu vi ne konas min ? tamen ni ĉiutage renkontiĝas, Ono Calk."
Mi sentis lian spiron, sed en la mallurno ne estis eble distingi iun. Se mi
nur havus miajn alumetojn ! La ŝviton mi sentis sur la frunto.
„Ono Calk", daŭrigis la voĉo, „mi
adiaŭas vin. Mi ne plu ŝatas esti dependa de vi : libera mi volas esti, kaj
finfine la okazo prezentas sin.
Mi ne plu estos mailiberigata, por
ĉiutage rigardi vian malenergian vizaĝon. Vi vidos kiel mi povos labori,
estante mia propra mastro. Miaj romanoj konkiros la tutan mondon, dum
vi restos dumvive malsukcesa. Mario
amos min kaj estos mia.
Adiaŭ, kaj kelkfoje rememoru Klaĉonon !"
Mi estis sola, kaj kuŝis tremanta,
kvazaŭ paralizita. Mi preskaŭ ne kuraĝis pensi. Je tagiĝo mi fine ekdormis pro laceco, kaj kiam mi vekiĝis la
suno jam brilis. Kvankam mi tuj rememoris la noktan travivajon, gi ŝajnis
nun, en hela taglumo, ne pli ol halucinacio, inkubo.
Sed imagu mian konsterniĝon kiam,
razonte min, mi rigardis en la krevintan spegulon kaj rimarkis ke ĝi respeguligas la tutan ĉambron, nur ne min
mem ! Samtempe ie en mia cerbo resonis la nomo „Klaĉono", kaj kiel fulinradio trafis min ke ĝi estas la kontraŭo, kvazaŭ la spegulbildo de mia
propra nomo. Kaj mi komprenis ...
La estajo kiu dumnokte adiaŭis min
estis mia propra spegulbildo! Ege konsternita, mi kun febra rapideco pakis
mian dorsosakon, kvazaŭ sonĝante teruran sonĝon: malsupre en la koridoro
mi pagis al la maljuna virinaĉo, kiu
rigardis min kun ruza rideto, kaj forrapidis, for . .. for .
„LA KASTELO KIE CIO ESTAS EBLA . ..", susuris en miaj oreloj.
La tutan tagon mi vagis en la ar-

baroj, tro nerva, tro ekscitita por ripozi aŭ ĝui la pejzagon, kaj vespere
mi venis en ĉi-tiun gastejon. Kvankam ĉie-tie mi retrovis mian spegul
bildon, tamen ne forlasas min la penso
pri tiu alia. kiu ekestis vivanta en tiu
fatala nokto.
Cu li ree troviĝas enkadrigita en la
spegulo ? Aŭ ĉu li ie vagas, ĉiam intencante uzi miajn ideojn por romano?"
Per tremanta mano Calk viŝis sian
frunton. Ekstere la fulmotondro estis
trankviliginta : Paŭlo malfermis la fenestron kaj freŝa vespera aero envenis.
„Sed mi ne toleros ke li forrabos mian sukceson!" kriis Calk, „mi montros
al li, ke ankaŭ mi havos sukceson! Mi
verkos romanon, kiu estos Tegata, admirata en la tuta mondo. Ho, mi jam
perdis tro multe da tempo : mi devas
verki, labori !"
La malfeliĉulo, kiu aspektis tute elĉerpita, subite levis sin kaj. ŝajnante
tute forgesi nian ĉeeston, kurante forlasis la ĉambron. Dum ni konsternite
rigardis unu la alian, envenis dika,
bonhumora viro, kiu poste evidentiĝis
esti la vilaĝa lernejestro.
„Sinjoro Calk denove," 11 diris kapskuante, je nia demando ĉu li konas la
strangan verkiston. „Ciuj vilaĝanoj
konas lian historion pri la kastelo, kaj
neniu scias ĉu li estas freneza aŭ ne.
Sed ... , „la dika lernejestro okulumis
al ni kaj flustris malantaŭ sia mano",
estas kelkaj kiuj asertas ke Ia gastejestro pagas lin pro lia rakonto, ĉar ĝi
estas bonega reklamo. La malmultekosta kastelo estas grava konkuranto
--

Car ni frue forpromenis la sekvintan
matenon, ni ne revidis sinjoron Calk.
Preterpasante la kastelon, ni interesplene rigardis ĝin, sed tamen ne gastis
tie. Eble ĉiu homo kelkfoje timas renkonti sian vivan spegulbildon
La supra rakonto akiris la unuan
premion -fako : prozo- en Ia Literatura Konkurso de nia pasinta• kaj
memorinda Beneluksa Kongreso Antverpena.
Venontmonate ni presigos „La
Bard' kun Lir' sen Muzo, -unua
premio fako : Poezio- de Sanarido.
Sekvos, lafeble la aliaj premiitaj
ensendoj!
Red.

Verantw. uitgever Vlaamse Esperantisten-bond Postbus 100
Mechelen en
Ned. Esperantisten Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. - Drukkerij Krol, Hoofdstraat 31, Uithuizen (Ned).
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