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NIA TRIA BENELUKSA KONGRESO EN UTRECHT
Sabaton posttagmeze
La vetero ne promesis multon bonan, kiam la Kongresanoj, sabatmatene, ellitiĝis kaj pretigis sin por la
vojaĝo al Utrecht, kie okazus la tria
granda renkontiĝo de tri Ligoj...de tri
jubileantaj Ligoj.
Se ni iom apartigas la kongreson
de pasinta jaro, al, kiu partoprenis nur
tre malmultaj membroj de L.E.E.N.,
pro la fakto ke la Universala Kongreso estis antaŭvidata en Nederlando,
kaj se ni komparas do . la trian komunan kongreson kun la unua en Antverpeno, ni povas, — jam ekde la komenco, — konstati kaj substreki, ke
se la Antverpena restas senegala lait
la temperaturo, kiu regis...la spirito
tamen dum la tria estis certe egale

bona, amika kaj kora - kaj la aranĝoj
tre certe same multe plaĉaj.
Kiam la kongresanoj, posttagmeze,
alvenis en Utrecht, ili estis, jam ĉe la
stacidomo, bonvenigataj de bonvolemaj helpantoj de la L.K.K., dum la
flirtantaj flagetoj ĉe ĉiuj aŭtobusoj
estis kiel tiom da bonvenigaj ridetoj,
kiuj tre larĝe kompensis la daŭrantan grizecon de la ĉielo.
La pluvo tamen jam ĉesis, kiam
komenciĝis la unuaj programeroj.
Akcepto organizita de LEEN
Okaze de sia jubileo, la Nederlanda
Asocio L.E.E.N. invitis al akcepto en
la belegaj salonoj de la moderna kaj
luksa hotelo Smits, ne nur sian membraron, sed ankaŭ la aliajn kongresa-

La akcepto en la Urbodonno, kie oni rekonas de dekstre maldekstren : la urbestron,
s-rojn Blokker kaj Zondervan, resp. Prezidanto kaj estrarano de LEEN.

nojn kaj diversajn simpatiantojn.
Temis pri intima, sed tre agrabla
akcepto, dum kiu, — ĉe granda tablo.
je unu flanko de la salono, — sidis
la tuta estraro de L.E.E.N., kun, en
la mezo, S-ro Blokker, la prezidanto.
ĉiu havis la okazon persone gratuli
la ĉefestraron.
Trinkante glason aŭ tason kaj fumante cigaredo:i aŭ cigaron, oni jam
povis konatiĝi aŭ rekonatiĝi kun kiuj
oni pasigos tri agrablajn tagojn.
Je la fino la akcepto, S-ro Maurice Jaumotte, rrezidanto de Reĝa Belga Ligo Esperantista, deziris jam tuj
gratuli la fratan asocion kaj la estraron de L.E.E.N., okaze de ĝia ora
jubileo.
Kiel daŭra inemorigilo al tiu Ci festa
tago, li anoncis ke la estraro de R.B.
L.E., decidis donaci al L.E.E.N., la
oran medalon, kiun la belga asocio
kreis okaze de sia jubileo, same ora,
kaj kiun ĝi solene festis en Antverpeno, jam dum la monato de februaro.
Li pinglis la medalon sur la bruston
cie S-ro Blokker, prezidanto de LEEN,
kaj tiam sin turnis al alia flanko, kie
staris la estraro de Flandra Ligo Esperantista kaj, post same amikaj paroloj, li pinglis la argentan medalon
sur la bruston de S-ro G. Debrouwere,
prezidanto de tiu ĉi Ligo.
Same kiel S-ro Blokker. S-ro Debrouwere dankis pro tiu éi afabla
gesto kaj aldonis siajn gratulojn, okaze de la jubileo de LEEN.
Of iciala akcepto en la Urbdomo
Intertempe la vetero pliheliĝis. Kaj
tra strato plenplena de promenantoj,
la Kongresanaro iris al la Urbdomo.
En la vasta halo, kiu estas uzata
kiel akceptsalono kiu estis lumigata
per dekoj da blankaj kandeloj, ĉiuj
grupiĝis por atendi la eniron de la
Urbestro, kiu cetere tre baldaŭ envenis.
La urbestro, Jonkheer C. J. A. de
Ranitz tuj bonvenigis la kongresane,in
en sia urbo Utrecht, kiu estas la naskiloko de la nacia asocio L.E.E.N.: li
.
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memorigis pri la grandaj eventoj en
la vivo de tiu asocio kaj kiuj fakte
korespondas kun la grandaj paŝoj antaŭen de la esperanto-movado.
Li gratulis L.E.E.N. kaj ankaŭ la
du aliajn jubileantajn ligojn, al kiuj
li deziris plej belan prosperadon promesante kiel eble plej larĝan apogon
kaj invitis ĉiujn ĉeestantojn trinki
vinon kaj frandi bongustajn kuketojn.
Dankinte la Urbestron pro liaj kuraĝigaj paroloj S-ro Blokker, siavice, aldonis kelkajn detalojn pri la
lastaj paŝoj kaj venkoj de nia movado; fine la Urbestro prezentigis al si
la. prezidantojn de la Ligoj kaj de la
L.K.K. kaj kelkajn eminentulojn dc
la movado.

por memorigi la sumon, la amason da
laboro farita de sennornbra anaro, en
tiuj kvindek jaroj da ekzisto, kiujn
oni nun festas.
La energio metita de dekoj, de centoj, dc miloj da samidcanoj, je la dispono de nia movado dum tiu duonjarcento reprezentas gravegan potencon
kiu estas la plej vera garantio por la
estonto.
Kaj li salutis la generacion jam
leviĝintan kaj kiu daŭrigos, dum la
venontaj jaroj, la laboron jam preparitan kaj faritan de la pioniroj.
Post la paŭzo, ankaŭ S-ro Debrouwere alportis la saluton de Flandra
Ligo, kiu ekzistas nur 25 jarojn, sed
kiu solidariĝis, en la hodiaŭa tago,

NIA TRIA BENELUIiSA
(senpretendaj konsideroj)
Ciu kongreso nia
estas sukces' ... feria
sed pia :
la interkomprenemo,
internidea premo
de multaj samlingvanoj,
aŭ satnuaciaj anoj
per lingv' ... internaela por stud' .lkademia.
Isbrucker (1) mem ĉeestis Gysbrelïton li digestis:
simbol' de cerbmasaĝo
kaj de l'matura ago
de la kongresanaro.
Nu, Frieso Moolenaar'o (2)
junulojn per kantato
kantigis laŭ Privat'o
kaj Zamenhof, sed ve,
varbigis ili ne ...
Tri ligoj kunvenadis
kaj lavitajon gladis,
portotan tra la jaro
en jubile-fanfaro (3)
dum babilado daŭris .. .
kaj Leen preskaŭ bedaŭris
ke...
Holando akurata
estu fotografata.
Jen Jung, ĉiam ... malolda,
sur sla kamp' Herolda
paperpafile ĉasas
la ajojn kiuj okazas:
ni goje ilin legos,
... esperon plu Regos
en lumo de 1'profeto
de l'Triumfont- gazeto (4)
AI Perk, kolegoj, danko
ŝuldata estas, ankaŭ
al Koudijs ... senglacia
gvidanto surpodia,
pro la gastama rekto,
kiel al ni Utrekto
gin montris en urbdomo
per ... malsekiga dono.
Cetere 1' senkompata
vetero de la Bilto(5)
estis anstataŭata
per ... senpluvera mildo.

Sceno el la teatrajo „Kio plej allogks".

Antaŭ 01 foriri, S-ro Jaumotte, —
en Esperanto kaj laŭtvoĉe, — resumis
la interparolon, kiun tiuj ĉi lastaj
havis kun la urbestro.
La urbestro, kiu tre atente aŭskultis, ne kaŝis sian miron pri la „flueco"
laŭ kiu Esperanto povas esti parolata.
La sabata vesperfesto kaj balo
Antaŭ la komenco de la sabata vesperfesto, kiu okazis en bela teatra
salono de la „Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen", kaj por anstataŭi
efektivan malferman kunsidon de la
Kongreso, S-ro Blokker supreniris la
scenejon kaj diris koran bonvenvorton al ĉiuj; li citis la salutleterojn kaj
senkulpigajn mesaĝojn kaj oficiale deziris al ĉiuj plej belajn festotagojn.
Li vokis sur la scenejon siajn kolcgojn, prezidantojn de Belga kaj Flandra Ligoj Esperantistaj.
S-ro Maur. Jaumotte, en fajra paroladeto, substrekis la veran signifon
de jubileo, kiu estas ne nur festinda
okazajo, sed kiu estas ankaŭ okazo

plenplene kun la aliaj festantaj Ligoj.
Kaj lasta parolis, antaŭ la festa
parto, delegito de la Kristana Ligo,
kiu alportis la saluton de sia Ligo.
Poste, tuj komenciĝis tre agrabla
kantparto, kiun prizorgis la jam de
ĉiuj konata S•ino Jelly KoopmansSchotanus, kiu ankaŭ en Antverpeno
akiris belan sukceson kaj kiu prezentis, kun piano-akompanado de F-ino
Tini Putto, tutan florhukedon da kantoj kaj ankaŭ kantatan panegiron al
la eterna amo.
Pro la presigo en la kongreslibro,
— cetere tre belete cldonita, — de la
tekstoj de la kantoj, la ĝuo estis duobla...kaj la kantistino, je iu momento
cetere laborigis ankaŭ la ĉeestantojn.
La sekcio de L.E.E.N. el Zeist prezentis krome teatrajeton: „Kio plej
allogas", en kiu, — krom la aŭtoro
kaj reĝisoro, kiu ankaŭ aktoris mem,
— ludis pluraj membroj, kiuj kreis
sur la scenejo la atmosferon de pluva
tago en hotelo dum lihertempo.
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Konvenas nun konkludo
kaj estu ĝi vortludo:
nornigos 1' atublcia,
la Beneluksa tria,
pro ĝia artmana'
Rubeneluksa ja:(6)

Same kiel la kantistino tiuj ĉi kun
laborintoj al la programo estis varme
aplaŭdataj.
Kaj por fini la vesperon ĉiuj supreniris al la unua etaĝo, kie, en alia
tre alloga salono, vigla orkestro dan-

-

LA DIMANĈA TAGO
Diservoj
Je la 8,30 multaj kongresanoj parto
prenis dimanĉmatene unu el la du
Diservoj organizitaj:
Por la Protestantoj en la Leeuwenbergpregejo, Servaasbolwerk, kie S-ro
W. Koopmans, jus resaniginta, gvidis
la servon en kunlaboro kun S-ino Jelly Koopmans-Schotanus kaj Thom de
Korte, knaba soprano.
Por la Katolikoj en la beleta Kapelo
de la ĉirma Adoro, Westerstraat, kie
dum la Sankta Meso, kun kantoj de la
monahinoj, predikis tre trafe Lia rrionaha Moŝto Hubertino O.F.M.Cap.

-

La Ligaj kunvenoj
Kaj je la l0a ĉiuj retroviĝis en la
salonoj de la Hotelo Smits, kie apartaj
ejoj estis rezervataj al la tri Ligoj.
Antaŭ la komenciĝo de tiuj ĉi kun
sidoj, delegacio de Flandra Ligo Esperantista, kunmetita el S-roj G. Debrouwere, G. Maertens kaj Th. Van
Gindertaelen, vizitis la salonon, kie
estis kunvenonta Reĝa Belga Ligo Esperantist a.
S-ro Debrouwere transdonis al la
prezidanto S-ro Jaumotte belajn florojn, kiel respondo al la gesto de la
antaŭa tago, kiam R.B.L.E. donacis
la arĝentan Medalen al Flandra Ligo.
Se tiu ĉi jam ne posedas Medalon,
ĝi tamen kun same simpatiaj pensoj
transdonis tiun bukedon da floroj, por
kiu S-ro Jaumotte tre afabla dankis.
-

Promenado tra la urbo
Por la membroj de Reĝa Belga Ligo
Esperantista, — kies kunsido ne estas
laborkunsido sed nur solenajo, — kaj
por tiuj membroj de la aliaj Ligoj,
kiuj jam estis liberaj, la L.K.K. organizis je la 11,30a gvidatan promenadon tra la Urbo.
Tiu ĉi iom detala vizito, kiu daŭris
proksimume du horojn, estis gvidata
de la simpatia sekretariino de la L.K.
K., F-ino Perk kaj de S-ro Vaneĉek,
kiu ĉi lasta tamen precipe estis donon
ta la klarigojn dum la lunda ekskurso,
dum F-ino Perk tre interese klarigis,
survoje, la historion de Utrecht, kiel
ĝi estas videbla tra kaj en ĝiaj ofte
malnovaj kaj ĝenerale tre belaj monumentoj.
Oficiala fotografado
Je la 13,30, la ampleksa grupo, kiu
fidele sekvis la gvidantinon, alvenis
al la Tria ĉefadministrejo de la Nederlandaj Fervojoj, kie iom poste an-

Tyneverum.
1) Prez. de la Akademio; traduk. de
„Gysbreght van Aemstel", tragedio de
Joost van den Vondel (1587-1679) prezentita dum la kongreso - 2) komponisto de la kantato „E1 la vivo de Zamenhof"
3) L.E.E.N., belga kaj Handra
ligoj jubileas - 4) „Heroldo de Esperanto" nomigis de 1920 gis 1925 „Esperanto
Triumfonta" - 5) la nederlanda meteorologia observatorio - 6) cetere la juvela
ŝtono kiu simbolas la amon.
-

cigis ĉiujn, laŭ aranĝo de S-ro G.
Maertens, kiu akceptis zorgi pri surprizoj kaj specialaj dancnumeroj.
c;is la lasta horo, jam matena, gaja
atmosfero regis inter la dancema kongresanaro.

kaŭ alvenis tiuj, kiuj ĝis la lasta momento estis diskutintaj gravajn propagandajn problemojn.
Kaj okazis ĝenerala fotografado kai
estis bona ideo jam vendigi tiujn ĉi
fotojn jam posttagmeze, dum la festenmango.
Festenm anyo
Dum tiu fotografado la keineraro de
Hotelo Smits jus nur havis la tempon
por aranĝi la salonojn, kie la Ligoj
kunsidis.
Sed sen grava malfruiĝo t amen
komenciĝis la festa manĝo, ĉeestata
de preskaŭ la tuta kongresanaro, kiu
sidiĝis laŭplaĉe al la longaj tabloj
metitaj en la diversaj salonoj kunigitaj kaj al kiu estis antaŭm.etata la
sekvanta menuo:
Supo
Rostita bovidajo

Diversaj legomei
Bakitaj terpomoj
ŝipolata pudingo
Fakte ne estis toasta horo, sed S-ro
Telling, ĉefdelegito de U.E.A. en Neder lando, tamen volis speciale atentigi
pri la ĉeesto dum tiu ĉi Kongreso de
S-ro Rapley, la ĝenerala sekretario
de U.E.A., kiu speciale vojaĝis el Anglujo ĉi-okaze.
S-ro Telling ankaŭ memorigis pri
antaŭaj kongresoj, kiujn li ĉeestis en
Belgujo, kaj dum kiu oni toaste paroligis lin...kaj li preskaŭ dejorige alvokis reprezentanton de la samideanaro
el Belgujo respondi al lia toasto.
S-ro Maur. Jaumotte kaptis la okazon por, jam nun, diri sian kaj ĉies
grandan kontentecon pri la forfluginta unua duono de la Kongreso.
Li varme aplaŭdigis la nomojn de
S-ro Koudijs, la vigla prezidanto de la
L.K.K., kiu kvankam ne jam citita,
tamen daŭre estis sur la podiumo, ĉe
la estrara tablo, por ĝustatempe fari
la anoncojn kaj alvokojn kaj por doni
la necesajn informojn, tiel ke ĉiu kongresano ĉiam ekzakte sciu kio estis
okazonta; de F-ino Perk, la ĉarma
sekretariino, kiu fidele helpis la prezidanton, kaj de ĉiuj cetere, kiuj antaŭ kaj dum la Kongreso dediĉis sian
tempon la organizo de nia granda jarfesto.
-

Libera posttagmezo
Anoncita vizito al la Muzeo ne po-

vis okazi, ĉar oni ne povis akiri ĝian
malfermigon je la horo, neordinara,
kiam ni estus povintaj ĝin viziti kaj
tiel ĉiuj disponis pri duona libera
posttagmezo, kiun, ĉe la bela vetero,
multaj ĝuis, ĉu promenadante ankoraŭ iomete, ĉu trinkante glason en
agrabla ejo.
La arta vespero

La arta vespero, kiu estis organizata okaze de tiu ĉi Kongreso, estas okazajo pri kiu oni ankoraŭ longtempe
parolos en la nederlandaj esperantaj
medioj.
Gi komenciĝis tre akurate je la oka
en la teatra salono de la „Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen" kaj
konsistis el du partoj.
Dum la unua, la scenejo estis preskaŭ tro malgranda por enteni la du
gravajn horojn, unu de plenkreskuloj
kaj alian dc junuloj, speciale gvidatan
dc Aleicl Feith-Goetsch, dum la konata
hokestro Mees van Huis gvidis la tutan kantaton, kiun li mem instruis.
Temis pri granda kantato, verkita
laŭ tekstoj de Prof. D-ro Edm. Privat
kaj D-ro L. L. Zamenhof, de nia samideano Frieso Moolenaar, membro de
la Grupo de Groningen, kies delegito
cetere, post la longaj aplaŭdoj, kiuj
sekvis la aŭdigon. alportis al la komponisto plej koran saluton kaj belan
donacon.
AI la sukcesigo de tiu ĉi muzika
p arto ankoraŭ kunlaboris Laurens Indermaucr, haritono, kiu kantis la solopartojn de la kantato; Stoffel Van
Vliegen, organisto de la utrelita
„Dom", kaj Marinus van Steenwijk,
pianisto.
ĉiuj meritas verajn laŭdojn por sia
laboro, same cetere kiel ĉiuj artistoj,
kiuj kunheipis al la realigo de la dua
teatra parto.
Temis nun pri Ja prezentado dc plej
gravaj eltirajoj el „Gysbrecht van
Aemstel", la fama verko el la klasika
literaturo, de Joost van den Vondel,
en la tre bela traduko aŭ adaptigo
kaj reverkaclo, — diris S-ro Koudijs, -de Ir. J. C. G. Isbrucker, prezidanto de
la Akademio de Esperanto, kiu kun
S-ino Isbrucker ĉeestis la vesperon.
Ni ne povas citi aparte la meritojn
de Ia diversaj artistoj, sed konsideras
ke, en tiu ĉi raporto, devas tamen esti
menciataj la nomoj de S-ro J. S. J.
Jansen, kiu ludis la ĉefrolon, kaj de
ĉiuj, kiuj ĉir kaŭis lin kaj kiujn ni citas
laŭ la ordo de la programo: S-ino L.
Nipperus-Adriaans ( Badeloch, lia edzino), G. W. J. Duivis; F. M. Beemsterboer; J. S. Jansen; A. F. Leideritz;
Willy Jansen; Marthi Jansen; P. de
Waal kaj H. J. Brouwer. Dum pliaj
ludis la rolojn de soldatoj kaj klarisoj,
diversaj el la cititoj ludis plurajn
rolojn.
-
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Ĉiuj certe ankoraŭ longtempe memoros tiun ĉi prezentadon de la plej
populara verko de Vondel, kiun li, en
1638, verkis por la inaŭguro de la nova Amsterdama Teatro, en kiu ĝi ankoraŭ ĉiujare estas ludata komence
de januaro. Kiel oni scias, ĝi memori-

La Jarkunsido FL.L.E.
Akurate je la 10,30 h. la liga Prezidanto, S-ro Debrouwere, 'malfermas
la kunvenon per enkonduka parolado
gn kin la dankesprimas a l u j éeesta.n•toj, kaj atentigas je la fakto ke
kelkaj devis fari lacigan vojaĝon por
atingi la kongresurbon. Li poste instigas al inensa propagando por la
organizo de vintraj kursoj, ĉar tio estas la sola rimedo por akiri novajn
anoin. La Prezidanto senkulpigas gesinjorojn R•oose, kiuj ne povis ĉeesti
pro subita malsano de la edzino, kaj
S-ron Couwenberg, kiu tamen sendis
raporton pri la UEA — situacio en
nia ter•itor•io, el kiu ni devis konkludi
ke la nombro de la individuaj gem.embroj kiuj aliĝas pere de nia peranto
iom malkreski.s, kaj kiu klarigas la
mnal fruiĝon de la gazeto „Esperanto"
(pro la transpreno de la sekretariaj
taskoj).
Je la fino de la malferma parolado,
nia Prezidanto lai tlegas tri salutlelegranno jn, aparte senditajn al Fl.L.E.
nome de la Kristana Ligo Internacia
(Den Haag), de S-ro Oliver, Prez. de
la Brita Esperanto Asocio, kaj de nia
sekcio en LEUVEN.
Nia diligenta kasistino, F-ino Terryn poste raportis pri la financa situacio. Evidentiĝis ke ŝi majstro est•r is
la monaferojn de la Ligo tiel ke la
malprofito jam tre konsiderinde malkreskis depost kvar jaroj.
La estraro, per la vortoj de, la Prezidanto, ankaŭ multe dankas al la laborego de E- -ro D-ro Van Gindertaelen,
kiu tiel lerte gvidas la redakcion de
kvar gazetoj. La sekretario insistas
por pligrandigi la abonantaron al nia
gazeto, éar ĝi• ja meritas tion, kaj la
momento estas oportuna por varbi
diron jara jn abonojn je 50 F.
Ni êijare ne aŭdas la raporton de
la sekretario, kiu prave opiniis ke estus iempoperdo, ĉar la tuta raporto
jam aperis en la aprila numero de la
gazeto. Ni decidis sendi rezolucion al
la ministro por edukado (vidu verson.
tan numeron).
-

Wij vernemen het overlijden van de
Hr. Van Gindertaelen Auguste.
vader van Dr Th. Van Gindertaelen
(Mechelen).
Wij bieden aan ons bestuurslid
onze oprechte gevoelens van medeleven in dit droevig verlies aan.
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gas epizodon el la historio de la nederlanda ĉefurbo.
En la kongreslibro tiu ĉi teatrajo
estis tre detale priparolata, kaj tio
tre certe ankoraŭ plifaciligis la komprenon de ĉiuj vortoj ei la esperantaj
versoj, cetere bone elparolataj de la

diversaj aktoroj.
S-ro Isbrucker, je la fino kaj sur la
scenejo, gratulis ĉiujn kiuj donis vivestas nur la
on al tio kio, — laŭ li,
ostaro ... sed kiu vere estas, — ankaŭ
por la legado, — tre kompleta kaj
plej atendinda verko.
—

LA LU N DA TAGO
La a•ŭtobusekskurso
Je la 9a, foriris de la Stationplein,
aŭtoĉaroj, en kiuj granda parto de la
kongresanaro estis kunigata, dum kelkaj ankaŭ sekvis aŭtomobile.
La antaŭvidita ekskurso celis la
nacian parkon „De Hoge Veluwe" kaj
dank' al plej bela kaj varma vetero,
ĝi iĝis grandega sukceso.
Far la vizitata regiono estas unu el
la plej belaj en Nederlando ĝi por
multaj estis vera revelacio.
Kiam, je la lla, oni estis guinta kafon kun kuko en la grava restoracio
„De Koperen Kop", okazis gvidata vizito al la parko, dum kiu gardisto
donis klarigojn, tradukitajn de S-ro
Vaneĉek.
Kaj je la 13a ĉiuj denove kunsidigis
ĉe longaj tabloj por la varma aŭ la
malvarma lunĉo, laŭplaĉe. Pro la
bela vetero, kiu venigis al la restoracio ankaŭ multegajn aliajn turistojn
tiu ĉi mango daŭris lom pli longe ol
antaŭvidite, sed estis tamen sen grava
malfruiĝo ke la aŭtoĉaroj reekveturis
por detala rondirado tra la parko kaj
reiro al Utrecht, kie ĉiuj alvenis ĝustatempe, krom unu aŭtoĉaro kiu survoje haltis por helpi malfeliĉan aŭto
mobiliston, partoprenanton al la ekskurso.
Kiam ankaŭ tiuj ĉi lastaj alvenis en
la salonoj Smits, okazis la oficiala
fermo de la Kongreso.
Unue, S-ro Blokker diris sian grandan kontentecon pri la evoluo de la
Kongreso, pri la bonaj rilatoj inter la
membroj de la tri ligoj kaj sian dankon al la L.K.K., kiu tiel bone ĉion
organizis.
S-ro Jaumotte, nome de S-ro De-

brouwere, kiu jam devis foriri kaj en
sia propra nomo kaj en tiu de la membraro de ĉiuj venintoj de trans la
landlimo, ankaŭ kore gratulis la L.K.
K.-anojn, kiuj tiel zorge ĉion planis...
kaj ankaŭ efektivigis siajn planojn.
Li konfirmis ke la atmosfero, kiu
regis dum tiu ĉi kongreso povas nur
instigi la gvidantojn de la tri Ligoj
daŭrigi la serion de la komunaj kongresoj kaj invitis ?iujn voja i al la
urbo de nia kvara komuna kongreso.
Gento estas bela, granda urbo, en
kiu la pasinteco kaj la nuno estas
same trafe reprezentataj kaj indas
viziton.
Li promesis ke, kun unuigiitaj fontoj, Flandra kaj Belga Ligoj ĉion faros por ke tiu Kongreso ankaŭ iu
hela ĉenero en la ĉiam plilongiĝanta
ĉeno de niaj beneluksaj Kongresoj.
Li anoncis ke nun jam 50 membroj
sin enskribigis por tiu Kongreso 1956-a
Kun lasta aplaŭdigo de la L.K.K.
li konkludis sian entuziasmigan para
ladon, al kiu S-ro Koudijs respondis,
reportante sur siajn rektajn kunlaborantojn ĉies parton en la. gratuloj vicevitaj kaj al kiuj S-ro Blokker estis
aldoninta grandan parton de la floroj, kiujn L.E.E.N. mem estis ricevinla, okaze de sia ora juhileo.
Kaj tian ĉiuj ekstaris kaj aŭdiĝis
„La Espero", kantata solene de ĉiuj,
kiuj dum tre tagoj estis rebanintaj sin
en tiu speciala kaj tiel alloga atmosfero de Esperanto-Kongreso.
Kaj baldaŭ venis, por la plimulto,
la forira kaj revetura horo.
Feliĉaj, sed kun bedaŭro pro la
rapideco per kiu ĉio forflugis, ĉiuj
— ofte grupe, — reveturis al siaj respektivaj hejmoj... Kaj ĉie la adiaŭa
vorto estis: Ĝis proksima jaro".
L.R.

S-ro Maertens nun skizas koncize
sed despli trafe la historion de nia
Ligo ek de la ekesto, la kaŭzojn kaj
sekvojn de la starigo. Poste la estraro
honorigis la fidelulojn, kiuj dum kvarona jarcento restis ano. Al ĉiuj la
estraro donacas belan ateston kiel
daŭran rememori.gaĵon, kaj al la ĉeestantoj de la jubilea kongreso ankaŭ
la belan verkon de Lapenna „La Internacia Lingvo". S-ro Debrouwere,
kiel unu el la pioniroj, dankas nome

de F-ino Terr_un, S-roj Paesmans, Pittoors, Verm•uyten kaj Volders kun edzino.
(ar pro tehnikaj maihelpajoj, la estraro de le jaro 1954 ankoraii dttm la
nuna jaro daŭrigis sian laboron, sen
oficiala mandato de la ĝenerala kun
veno, la kunsido unuvoĉe aprobas l a
prop.o;r.on ke la nuna estraro restu
ĝis le jarfino.
La solena kunsido de la jubilea kongreso finiĝis cirkaŭ tagmeze.

-

La Oficiala fermo de
la Kongreso

-

JARKUNVENO de L.E.E.N.
Jam tuj kiam la jarkunveno dum la
jubilea Beneluksa kongreso komenci
ĝis je la l0a horo, la festa karaktero
estis akcentata per donaco de floroj,
kiujn transdonis S-ro G. Debrouwere,
la prezidanto de la Flandra Ligo Esperantista kun koraj paroloj de unu
frata unuigo al la alia.
En sia malferma parolado, la prezidanto, S-ro H. J. Blokker nomis la
pasintan 1954 unu el la plej gravaj
por Esperanto en Nederlando. La Universala Kongreso en Haarlem faris
fortan impreson sur la publiko, ankaŭ
per la sinteno de aŭtoi itatuloj kaj
per la kunlahoro de la gazetaro. La
sukceso ĉe Unesko estas mejloŝtono
en la Esperanto-historio de internacia
valoro kaj stimulis la aktivecon ankaŭ en nia lando.
Nia financa stato estas tre sana.
Nur estas bedaŭrinde ke la kasisto
S-ro P. M. Mabesoone pro travivita
malsano ne ankoraŭ povas i,'eesti. Kaj
estas io alia, kio tre malgojigas nin,
nome la fakto' ke la sekretaria raporto
ne plu venis el la plumo de S-ro Kalma. Ni perdis en li ne nur bonegan
kaj fervoran laboranton, sed ankaŭ
karan amikon!
Pli multajn la morto el niaj vicoj
forrabis. Ili semis por ke aliaj rikoltu. ( Post mencio de iliaj nomoj kun
kelkaj detaloj, la kunveninto ekstaris
por honore memori ilin.)
Sed la vivo daŭras kaj donas al ni
Ia ĝojon en jubilea jaro konstato kion
ni atingis, dank' al tiuj, kiuj preparis
por ni la vojon. Se niaj pensoj reiras
al la komenca tempo, venas antaŭ
niaj okuloj la bildo de la neforgesebla
Dreves Uitterdijk, kiu laŭ la ekzemplo
cle Zamenhof donis ĉiun tempon kaj
monon al la idealo, kiu farigos beno
por la mondo. Se ni ĉiuj posedas nur
1 rif de la oferemo de la pioniroj, ni
povas vere diri : „La Estonto estas
Nia" !
Tiam okazis la elekto de protokolanto, por kio sin anoncis F-ino A. C.
H. v. d. Beek el Amsterdam.
La nombro de ricevitaj gratuloj en
formo de leteroj, telegramoj kaj donacoj estis tiel granda ke la prezidanto nur povis mencii la nombro de
Ia sendintoj.
La jarraporto de la ĝenerala sekretario estis aprobata kun danko al
la anstataŭa kompilinto S-ro Mabesoone. Same oni faris rilate al la jarraporto de la hihliotekisto, notinte la
aproban raporton de la kontrola komisiono.
Aldone al la jam en N.E. publikigita
jarraporto de la propaganda servo,
gia ĉefo S-ro H. Bakker ankoraŭ instigi parolis por ke ĉiu estu aktiva !
La gazetara servo faris statistikon,
montrantan ke en 1954 tondajoj de
390 komunikoj el 97 gazetoj envenis.
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La prezidanto atentigis pri la graveco
de kunlabbro en tiu servo.
S-ro Oosthoek klarigis kial li sentis
sin devigata demeti sian funkcion de
ĉefo de la gazetara servo. Laŭ lia
opinio neniu faru ion pri la enpresigo
de novajoj aŭ artikoloj sen lia antaŭa
scio kaj konsento. El la vigla diskutado, kiu sekvis, pruvigis ke la delegitoj diversas en opinioj. Kelkaj substrekis la neceson de laboro en strikte
organizita maniero, aliaj ne volas tro
ligi la personan iniciaton kaj timas
la danĝeron ke nur estraroj kaj oficialuloj laboras kaj ke tiel oni neglektas la konsilon de la propagandestro

rajn Kursojn pro la fiasko kaj financa perdo antaŭ kelkaj jaroj. Ni tamen
volas per artikolo en N.E. ekzameni
ĉu ekzemple por la venonta jaro sin
anoncus sufiĉe da partoprenantoj. La
tuta afero nur estas ebla se ni antaŭe
havas iun financan garantion.
Ĉar• el la raporto de la kaskontrola
komisiono pruvigas ke la tuta administrado estas en perfekta ordo, la kasisto estas senŝarĝigita kun danko pro
la multa kaj akurata laboro.
La ĉefdelegito de U.E.A., S-ro J.
Telling el Rotterdam raportas pri la
nederlanda regiono ke la membronombro iomete mataltiĝis:
En 1954 estis 485 individuai membroien 1955 469. Malgraŭ la aligo de 45

La Cefestraro de la 50 jara „La Estonto estas Nia".
-

„estu aktivaj". La kunveno tarnen
plene esprimis sian respekton por 1a
vidpunkto de la eksĉefo kaj por lia
persona honoro. S-ro Oosthoek fine
elparolis sian kontentecon ke nun fine
almenaŭ la graveco de la gazetarservo ricevis atenton kaj estis pridiskutata.
La financa jarraporto de la ĝenerala kasisto (N.E. no. 4) donis kaŭzon al S-ro Arends ei Arnhem fari du
demandojn :
1. La rezervo por la Someraj Kursoj
ne estas plu trovehla. Kie restis la
mono kaj ĉu oni ne plu intencas
organizi Somerajn Kursojn ?
2. La kapitalo estas f. 500,— pli alta
ol ĝi povas esti laŭ la stato de la
antaŭa jaro. Kio estas la klarigo ?
S-ro Alhers respondas ke la rezervo
por la Someraj Kursoj estas nun kombinita kun la ĝenerala rezervo. La
diferenco de f. 500,— estas kaŭzita de
leŭtestamenta donaco de nia mortinta
anino, S-ino Pool.
La prezidanto aldonas ke en la lastaj jaroj ni ne riskis organizi Somc-

novaj membroj, ni tamen perdis laŭ
kvanto.
Sed ni jam ofte spertis ke la aktiveco post internacia kongreso venas
iom pli malfrue. Ankaŭ en nia lando
la aktiveco venos post la pasinta vintro.
S-ro Telling ankaŭ atentigas pri
manko, kiun li konstatis en la jarlibro.
Dum la Universala Kongreso montriĝis ke la ekster•landaj gastoj ne povis
trovi la adresojn de la lokaj estraroj
de LEEN kaj la horojn kaj lokojn
de la kunvenoj.
Tuŝante la eksigon de la ĝenerala
sekretario de U.E.A. Ii mcnciis ke nederlando kolektis preskaŭ f. 100,— por
adiaŭa donaco. Dum la Universala
Kongreso en Haarlem oni transdonis
al S-ro Goldsmith belegan vazon el
Delfta hluo.
En la LEEN sekcioj estas tro malmulte da individuaj membroj de U.
E.A. Favora escepto en Haarlem pruvas ke la lokaj delegitoj povas grave
stimuli la aligon. Ni bezonas fortan
U.E.A. ĉar la mondo atentas la nombron. D-ro Lapenna faris kaj faras

FLANDRA ESPERANTISTO
por ni gravan laboron, sed ni zorgu
ke impona membronombro staru malantaŭ li.
Envenis neniu kritiko pri la gvidado de la ĉefestraro. S-ro Holleman
ei Groningen diras ke li kiel eksĉefestrarano bone scias kiom da tempo,
mono kaj malfacilajoj kostas la laboro en la ĉefestraro. Li volas memorigi
kelkajn personojn, kiuj siatempe faris
elstaran laboron :
S-ron Baas, kiu bonege gvidis la estraron kaj societon, sed pro la multa
laboro senfortiĝis ;
&ron Kalma, kiu mortis je nia granda
bedaŭro. Ni ĉiuj scias kiom li laboregis kaj ni certe bezonas 2 personojn
por anstataŭi lin ;
s-ron Mabesoone, kiu dum multaj jaroj oferis ĉiun liberan tempon por la
movado. Ankaŭ li pro la multa laboro
senfortiĝis. Ni ĝojas ke li nun pli bone
fartas kaj ni esperas ke li baldaŭ
tute resaniĝos. Dankon al la tuta ĉefestraro por ĉio, kion ĝi faris.
S-ro Blokker dankas el la nomo de
la tuta ĉefestraro.
Rilate al la redaktado de „Nederlanda Esperantisto" venis letero de
S-ro Oosthoek kaj letero de S-ro Ruig
el Amsterdam, eĉ kun modelo de gazeto. Tiuj sendajoj estas transdonitaj
al nia redaktoro S-ro Weeke por atento. La ĉefestraro mem ne estas kontenta pri la enhavo kaj pri la neregula apero de la gazeto. La kunlaboro
en la eldono kun tri aliaj asocioj,
kiun ni en principo favoras kaj ŝatas
kaj kiu ankaŭ havas bonajn financajn
konsekvencojn, faras la regulecon tre
vundebla. La ĉefredakt.oro, S-ro Van
Gindertaelen estis troŝarĝita pro profesiaj okupoj. Tial ni proponis ĉefredaktorecon de S-ro Weeke, sed en la
lasta momento venis la belga propono
ke S-roj Jaumotte kaj Van Gindertaeien kune dividu la Ĉefredaktorajn
laborojn. En tio ni provizore konsentis sed menciis kelkajn kondiĉojn. Cetere la kontrakto validas ĝis la fino
de la sekvonta jaro, sekve ni havas
ankoraŭ unu jaron por konstati ĉu
kontentiga kunlaboro estas ebla. S-ro
Ruig faris kelkajn rimarkojn por pliklarigi sian modelon. Li konstatis ke
en la maja numero estis pli „blanka"
ol „nigra" sur kelkaj paĝoj kaj tion
Ii ne opinias ekonomia.
Li ankaŭ vidas eblecon por felietono
aŭ striprakonto kun bildoj, kaj se ti
povas, Ii volonte sendos artikolojn.
S-ro Degenkamp atentigas ke bona
gazeto nur estas efektivigebla se oni
sendas bonajn artikolojn. Redaktoro
ne povas per propra mano plenigi gazeton. Ciuj legantoj, kiuj plendas,
mem devas verki artikolojn."
Kiel en la pasinta jaro, S-ro S. S.
de Jong, la gvidanto de la studrubriko,
plendas ke Ii kutime ricevas nur malmultajn tradukojn por korekti. Pro
la kunlaboro li verkis la rubrikon en
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soone faris anstataŭan laboron.
Esperanto, sed konstatis ke nek en la
S-ron Mabesoone oni nun elektas
flandra nek en la reĝa belga eldono
aperas la „Studanto". Tial la kunveno
membro -konsilanto.
S-ro Weeke estas reelektata kaj
preferas ke li redaktu la tekston kiel
post tio oni ankoraŭ elektas du noantaŭe en nederlanda lingvo.
vajn ĉefestraranojn, nome s-ron E. de
Laŭ propono de sekcio Flago oni koWolf el Haarlem kaj f-inon M. H. Vermisiis al la ĉefestraro esplori la eblecon de komuna nederlanda kongreso.
maas el Rotterdam. La lasta dankas
pro la fido, sed ankaŭ ŝi volas diri
La dezirindecon oni konsentis.
ke ŝi iom hezitas pro la troa laboro,
La proponon de la ĉefestraro ke oni
kiun ŝi jam havas. Tial ŝi petas ekaldonu f 100.— el la rezerva kapitalo
funkcii ekde Oktobro. ŝi Bojas ke nun
de LEEN al la procentaĵo, fiksita en
estas du novaj virinaj membroj, ĉar
par. 36a de la regularo, por ĉi-jare iom
tio estas bona por la ekvilibro.
kompensi la eventualajn pli altajn
La prezidanto kun kontento konstaelspezojn por la grupoj, oni Ĉ1uvoĈe
tas ke ni nun denove havas kompleakceptis.
tan, eĉ pligrandigitan ĉcfestraron. Tio
Neniu estis kontraŭ la ĉefestrara
ebligos dividi la taskojn. Li dankas la
propono ke la kontribuoj al la centra
'elektitojn pro la bonvo10 transpreni
kaso ( kotizoj kaj abonsumoj) ankaŭ
laboron kaj gratulas la asocion pro la
por la venonta jaro havu saman altgajnitaj novaj fortoj.
econ.
Bedaŭrinde ni devas adiaŭi f-inon
Traktante la fikson de la bugeto
Hellinx kiu meritas nian dankon. Ri
1955 (N.E.4), Sro. Arends el Arnhem
late al S-ro Mabesoone, dankante lin
demandas ĉu estus saĝe elspezi f 350.—
pro liaj valoraj servoj en kasista kaj
por la represo de la statuto-regularoaliaj funkcioj, ni sentas nin feliĉaj
katalogo. Post kelka interdiskutado
ke li restas ĉefestrarano.
la kunveno konsentas ke estas pli bone
S-ro Blokker kaptas la okazon nun
unue revizii la regulacon kaj adapti
en la jarkunveno priparoli la surpriĝin al la nunaj cirkonstancoj. La ĉefzan jubilean donacon, kiun la sekcioj
estraro fiksu modelon, kiu estu multtransdonis al la ĉefestraro dum la ofiobligata kaj sendata al ĉiuj sekcioj
ciala akcepto. La ideo ligi al tiu dopor pritrakto. En la venonta jarkunnaco la nomon Mabesoone en la formo
veno la definitiva teksto estu fiksita.
de fondajo estas tre bonvena, sed la
Sekvas grava punkto de la tagordo,
kunveno nun devas oficialigi tiun fonla elekto de ĉefestrar•anoj. La prezidajon per formala akcepto.
danto atentigas ke laŭstatute ni poVenas propono de S-ro Roelofs el
vas havi 7-9 ĉefestraranojn kaj ni
Soest altigi la nomon en Mabesoonchavas nur 7. Oni do decidis elekti ne
Kalma fondajo. Sed ĉi tiun proponon
nur anstataŭantojn de S-ro Kalma kaj
S-ro Blokker malkonsilas. Unualoke
f-ino Hellinx, sed alelekti ankoraŭ du
ĉar S-ro Kalma mortis kaj S-ro Mabeĉefestraranojn.
soone feliĉe vivas. Oni ne kunligu
S-ro Arends diras ke sekcio Arnhem
nomojn de vivantoj kun tiuj de morjam en Groningen defendis la pli
tintoj. Evidente la propono Roelofs
grandan estraron, sed ke nun la cifero
estus kontraŭ la koncepto de nia for
9 estas kontraŭ -regulara. La prepasinta amiko Kalma, kiu havigis al
zidanto sekve proponas regularan
si monumenton en niaj koroj, sed el
ŝanĝon, pri kiu ĉiu konsentas.
kies testamento ni povas konkludi ke
la proponita formo de honoro estas
Por la sekretaria loko la ĉefestkontraŭ lia volo.
raro kandidatigas f-finon A. C. H. van
der Beek el Amsterdam, kiu ekstaras
S-ro Holleman el Groningen demanpor prezenti sin kaj por diri ke ŝi iom
das: „Kio estas la celo de tiu fondahezitas akcepti, ĉar ŝi bone scias kiom
ĵo ?" S-ro Blokker respondas ke S•ro
multege kaj perfekte S-ro Kalma ĉiam
Mabesoone mem decidu la celon. Parlaboris kaj ŝi kompreneble ne povas
ton de la mono li jam destinis por
anstataŭi lin. ŝi fakte nur disponigis
„moderna veturanta ekspozicio". La
sin por anstataŭi f-inon Hellinx kaj se
sumo de la fondaĵo nun_ estas prokŝi nun akceptas preni sur sin parton
simume f. 500,—. S-ro. Holleman ride la tasko de S-ro Kalma, ŝi nur famarkigas ke kiam la monsumo de la
ras tion, ĉar oni urĝe petis tion.
fondajo estos elĉerpita, ankaŭ la hoŝi konas la sekretarian laboron, ĉar
noro estos for. Ni do devas havi riestas ŝia profesia tasko. Tiu profesia
medojn por daŭrigi la fondaĵon. Pro
tasko tamen postulas tiom da tempo
tio li nun proponas pagi apartan
kaj energio ke ŝi nur povas promesi
libervolan kotizon sen maksimumo.
fari sian eblon laŭ la mezuro en kiu
Li mem donas la bonan ekzemŝiaj kapabloj kaj libera tempo sufiĉas.
plon kaj pretas pagi f. 5,— ĈiuLa kunveno aklame akceptas f-inon
jare por la fondaĵo. La celo de la
v. d. Beek kiel sekretariinon.
fondajo ne estu Timigita al la provi
Kiel kasiston oni elektas S-ron B.
zora unua celo de S-ro Mabesoone.
J. J. Albers, kiu jam dum kelkaj moLa asocio povu aldoni aliajn celojn.
natoj faras kasistan laboron, ĉar pro
La kunveno aprobas la akcepton de la
la morto de S-ro Kalma, S-ro Mabe'fondaĵo en la senco klarigita de S-ro

.
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Holleman. En ĉiu sekcio oni nomu reprezentanton, kiu varbos subtenantojn
por la fondajo Mabesoone.
La elekto de kaskontrolontoj okazas
laŭ la ordinara maniero. Oni petas
sekcion Amsterdam elekti kontrolontojn por la kaso kaj sekcion Utrecht
elekti kontrolontojn por la biblioteko.
Pri la loko kaj dato por la jarkunveno 1956 oni sufiĉe longe parolis.
S-ro de Goey el Rotterdam diras ke
estas grave ke kiel eble plej multe da
anoj vizitu la jarkunvenon. Multaj
ne havas monon por vojaĝi al Belgujo.
Pro tio Merkurio proponas ke la jarkunveno ĉiam estu en Nederlando, do
kombinita kun la kongreso klam tiu
estas en nederlando. En la aliaj jaroj
ni kongresu en Belgujo, sed jarkunvenu en necierlancio.
S-ro P. J. 1 ioope el Leiden faras
proponojn. Cu ne estas eble okazigi
nur ĉiun trian jaron la kongreson en
Beigujo? Tio montrigas ne rekomendinda. Cu ne estas ke la asocia kaso
de LEEN pagu la kostojn por aŭtobusoj al Belgujo ? Cu nederlandaj
kongresanoj ne povas gastlogi Ĉe gesa mideanoj ?
La prezidanto voĉdonigas pri Ja
propono de S-ro De Goey. Kontraŭ
venkas. Sekve la nuna situacio daŭros
kaj la venontan jaron ni dum Pentekosto iros al Belgujo. (Poste montriĝis ke niaj frataj asocioj elektis
Gent).
F-ino Vcrmaas demandas: „Kio estas en la statuto pri la loko de jarkunveno ? Cu oni ne estas devigata
ĉiam okazigi la jarkunvenon en nederJando ? La prezidanto donas t.r•ankyiligan respondon.
Por la libera cliskutado estas nur
-
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ESPERANTO. Kia-ismo. Tiom-kiom
ismo. Eldonis Erik Carlén, Hŭllabrottet, Svedujo. 1954. 140 p. 18 x 12.
„Ekzistas malsanoj, pri kiuj oni antaŭe neniam aŭdis, sed kiuj kvazaŭ
subite komencas disvastigi en ĉiam pli
vastaj rondoj. Ankaŭ en lingvoj ekzistas tiaj infektaj malsanuj, cĉ en Esperanto, kaj mi volas atentigi ĉi tie
pri unu, kiun mi observis jam de kelkaj jaroj. Mi volas nomi gin la „tiomtre malmulta tempo, Ĉar estas jam
preskaŭ la unua horo !
La kunveno akceptas la proponon de
sekcio Groningen elekti komisionon
por esplori la eblecon ke la vendado
de Esperanto-libroj okazu en privataj
vendejoj kaj ne per la libroservoj de la
asocioj. Por tiu komisiono estas elektataj S-ino L. de Vries-Kanning el
Groningen kaj S-ro G. J. Degenkamp
el Amsterdam. Trian membron la efestrar•o indikos.
Lasta punkto estas la nova statuto
de U.E.A. La kunveno rajtigas la ĉefestraion voĉdoni por la nova statuto.
S-ro Blokker fermas la kunvenon
dankante ĉiujn pro la ĉeesto kaj agrabla kunlaboro.
La estraro de la Nederlanda Esperanto
Asocio L.E.E.N. tutkore dankas ĉiujn, kiuj
neforgeseble kontribuis al la impona festo
okaze de !a 50 jara iubileo de la asocio.
Pro la nranda amaso da gratuloj estas neeble danki ' iujn individuc kaj tial ái elektis ĉi tiun formon.

La solena kuns ido de R.B.L.E.
Post la foriro de ia delegacio de
Flandra Ligo, kiu alvortis florojn kaj
gratulojn, S-ro Jaumotte malfermis la
solenan kunsidon de la Kongreso.
Li resalutis ĉiujn kaj gratulis la
ĉeestantaron por la nnitnombra alijo
de la membroj de la Ligo.
Li transdonis la parolvicon al S-ro
H. Sielens, penerala sekretario, kiu
ligis la raporton de la administrantaro, tiel kiel ĝi estis akceptata de la
2enerala jarkunveno.
En t?u ĉi raporto, verkita de S-ro
Soyeur, — kiu malfeliĉe ne povas ( eesti lia. Kongreson kaj kiun la prezidanto
senkulpigis kune kun D-ro Kempeneers, la emerita prezidanto, — estas
memorigataj la diversaj temoj, pri
kiuj atentis la estraro dum la pasinta jaro.
La prezidanto aprobigis ree tiun
ĉi raporton kaj komen.tariis ĵin. Li
memor^igis pri la ŝanĉjoj en la estraro
en kiu nun kunsidas S-ino J. Plyson,
kiel vicprezidantino, kaj en kiu S-ro

J. Soyeur reprenis de S-ro Sielens la
taskon de kasisto.
Li ankafi salutis la novan estraron
de la brusela Grupo, kies prezidanto
S-ro R. Jacobs éeestas la kongreson.
Li anoncis ke la „Premio Jennen"
duafoje estis gajnata de la Verviersa
Grupo kaj transdonis diplometon kaj
sumon al S-ro Koeune.
Poste, li anoncis la intencon de la
Ligestraro proponi al la du aliaj Ligoj, Genton, kiel Kongresurbon 1956
pri kio la estraro de Flandra Ligo jam.
konsentas. La ĉeestantaro aprobas tiun proponon kaj jam tuj kvindeko da
membroj aliji.s al la Honora Kolono
1956.
Fine, la prezidanto faris varman alvokon favore de Panjo la Kaso kaj
kolekto farita alportas al. la Ligo pli
ol mil frankojn.
Kaj ?)ustatempe por la promenade
tra la urbo Utrecht, la prezidanto fermas la solenan kunsidon per lasta•
dankvorto al tiuj kaj per alvoko al
vlua laboro.

kiom- malsano". Kiam ni serĉas en
la Universala Vortaro la vortojn „kiom" kaj „tiom", ni facile konstatas
per la donitaj tradukoj, ke ili esprimas kvanton aŭ nombron, sed ne gradon. Se oni volas esprimi la gradon
de la kvalito, nomata de iu adjektivo,
oni devas fari tion, metante la vortojn „kiel" kaj „tiel" antaŭ la koncernan adjektivon.
Ekzemple oni diras en bona Esperanto: „hodiaŭ ne estas tiel varme,
kiel hieraŭ; lia embaraso estis tiel
granda, ke li tute ne vidis min". Oni
facile povas kontroli tion per la ekzemploj en la Ekzercaro de la Fundamento, aŭ konsultante bonan vortaron,
kia estas la Plena Vortaro. ... Vere
oni jam povas paroli pri malsano en
la lingvo kaj estas bone, ke ni apliku
kontraŭ gi la necesajn medikamentojn..."
Per tiu alarmkrio („Esperanto Internacia”, 1938; p.99-101) s-ro Isbrucker jam antaŭ jaroj instigis al zorga
gardemo, al baldaŭa resanigo de la
infektitoj.
Ankaŭ al nia lingvo-teritorio la minaco de la tiom-kiom-ismo tute ne estis
fantazia, kiam fidinda kaj nemalprave
multuzata gramatiko kiel Tra la Labirinto de Faulhaber ĝin malkaŝe favoras, profetante ke pro sia logikeco
la uzado de TIOM-KIOM iom post iom
elpuŝos la antikvigintajn TIEL-KIEL,
kiam la grado estu indikata. Ekzemple: „ni ne estas tiom naivaj, kiom
kredas kelkaj homoj".
Kiel ajn aŭtoritata estas la voĉo de
la Prezidanto de la Akademio kiam
gi avertas kontraŭ la kontraŭ-fundamenta ŝanĝo de la signifo de la
korelativoj, tiu sola, preterpasa admono apenaŭ sufiĉos por elimini nedezirindan influon de fontoj ei kiuj
daŭre kaj ĉiam denove pli junaj generacioj de esperantistoj ŝate kaj plenfide ĉerpas sian lingvoscion.
Kaj jen la tasko kiun al si proponas
la aŭtoro de DU MALSANOJ. Prilumante la problemon el diversaj anguloj,
li klopodas por determini la laŭ-fundamentan uzadon de TIOM-KIOM, forigi la necertecon kiu regas sur tiu
kampo, malaperigi konflikton kiu
minacas la unuecon de Esperanto. Ne
nur al la TIOM-KIOM-problemo li
direktas sian atenton, sed ankaŭ a l
la demando „KIA aŭ KIEL?", kies
revolucia efiko estas apenaŭ malpli
grava.
En sia strikte metoda procedo la
aŭtoro kolektas ampleksan provizon
da ekzemploj ei Zamenhofaj tekstoj,
provas malkovri la lingvistikajn influojn kiuj kaŭzis la preferon de la
Majstro por la elektitaj formoj, trovas
ke kie oni akuzas Zamenhof pri nelogikeco, li plej ofte kvazaCt instinkte
sekvas la pli praktikan ekzemplon de
.

FLANDRA ESPERANTISTO
la naturaj lingvoj. Cu vere la Majstro
pro tio estu kritikinda kaj korektinda?
La facileco de lingva uzado - kaj Esperanto estu antaŭ ĉio: facila - ja ne
ĉiam dependas de gia logikeco.
S-ro de Hoog paralele analizas la
teoriojn de la renovigantojn (precipe
de la amsterdama skolo), montras ke
la ŝangoj proponitaj en la nomo de la
logiko, jen ne estas tiel logikaj kiel oni
asertas, jen kontraŭas la konstatojn de
la lingvistiko.
La ampleksan kaj riĉe dokumentitan
pritraktadon, kies legado malgraŭ la
ŝajna sekeco de la temo estos plezuro
por ĉiu kiu interesiĝas pri lingvo-problemoj, li finas per alvoko al esperantistaro: ke ĝi unuece sekvu la tute
pravigeblan ekzemplon de Zamenhof,
kio „ebligos al ni transdoni Esper
anton al posta generacio en gia pura
originala formo".
Informon pri la ĉefaj ekzamenitaj•
esprimoj kun la kompara vorto KIEL
donu la sekvanta resumo.
Dum la kia-istoj uzas, rekomendas
aŭ postulas parolturnojn kiel „knabo
KIA mi; li estas tia KIA lia patro; ŝi
aspektas sama KIA vi; malgoja KIA
la alia", Zamenhof ĉiam uzas KIEL
se la komparo estas esprimita per
frazoparto. Do: „mizera estajo KIEL
mi; mi ne estas tia KIEL la aliaj, la
uzado de la artikolo estas tia sama
kiel en aliaj lingvoj; pala KIEL neĝo". La vorton KIA li uzas nur, kiam,
ekzistas plena sintaksa korelativeco
(KIA ago, TIA pago) aŭ kiam ki enkondjukas adjektivan subpropozicion
kun kompara senco (Regis tia frosto,
KIAN ni ĉe ni ne havis) .
La tiom-kiom-malsano prosperis kiel
rimedo por esprimi gradon: „ili ne estas TIOM malbonaj KIOM la homoj".
Zamenhof, sentante ke grado kaj
maniero estas malfacile disigeblaj kaj
sekvante en tio la tendencon ĉe naturaj lingvoj, prefere uzis adverbon de
maniero (KIEL) por gradesprimo de
kvalito („mi estas TIEL forta KIEL
vi") kaj la iom-serion por la gradesprimo de agoj („tiu lingvo TIOM fortikigus en la mondo, ke...").
La saman naturan vojon li iras en
la parolturnoj: TIOM PLI bona ; IOM
varmeta.
Certe, estas kelkaj citajoj el la verkaro de Zamenhof kiuj ne lasas sin
enpuŝi en tiujn malmultajn regulojn.
S-ro de Hoog montras, ke ili tamen ne
estas nekonsekvencaj aŭ eraraj, sed
necesaj rimedoj por traduki pli subtilajn nuancojn kiujn postulis la delikata lingvosento de la Majstro. Ni
ripetu : ne sen plezuro la scivola studanto legos la lerte prezentitan komentarion. F.C.
Niaj legantoj bone notu ke la numero de julio-aŭgusto aperos ĉirkaŭ
la 20/7/1955; en ĝi ili povos tegi la

lastajn sciigojn pri Bologna.
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LA EKSPRESIONISMO

(Fino)

de M. VAN GEEL
La jaroj 1914 0is 1918 signifis por
la ekspresionismo kaŝan f orto-kolektadon. Revuoj, ekz. „Die Aktion", tute
silentis pri la milito kaj la politiko.
Kiam Za nova arto volis pritrakti la
homajn problemojn, metitajn de la
milito, la cen juro intervenis kaj tiel
mutigis yin. Ekzistas eĉ ne unu ekspresionista verko, eldonita en tiuj
kvar jaroj, en kiu oni povus malkovri ian aprobon de la milito, tiel profunde "gia esenco vlenas per la antitezo inter la XIX-jarcenta nacie mndividua kaj la moderna hu•mane socialista ideologioj.
Formale ne ekzistis antitezo. La
verkoj /ie eldonitaj post 1918 kaj pritraktantaj la m.ilit-okazaĵojn (ĉu por
priskribi ilin, ĉu vor filozofi pri ili)
kontraŭe pruvas ke, por la ekspresionismo, la milito estas ekstreme riĉa
temo, ĉar la milito plej trafe montras
al la homaro Ia vivon kaj la morton.
La ekspresionismon nutras la liaoso
de la homaj rilatoj, sed tamen nur
por ŝirmi la homaron kiu, en la XIXa jarcento ĉesis, subprema•te de la naturo, obei sian Dem•onon•. Ci celas
la savon de la vivo, de libereco kaj
de ju.st.o. Ci necese estas internacia.
Ŭi kunigas la homojn kaj unua f o je.
faras Eŭropon u•nu•nuxan sentosferon,
preskail religie teolita T et mezepolte.
La milito rompis preska i'c ĉiujn kontaktojn inter la eŭropa j ekspresionistoj, tiel ke dum nelonga tempo la
spirito parte perdis forton kaj valoron.
Tuj kiam tiu baro malaperis, la ekspresionismo ree ekfloris freŝpotence.
Mi ankaŭ momenton haltos ĉe Za
evoluo de la• ekspresionismo en la
malaltaj Landoj. Pro la milit-cirkonstancoj Fland ru jo, pli frue ol Nederlando, kontakti:Ois kun la ekspresionista idealo, devenanta el Germ.anujo.
Post mallonga tempo dinamismo, senrimaj versoj, kosma sento, humanismo, socia arto ri.latanta al etikaj kaj
politikaj valoroj, fariilis sloganoj ĉe
la antverpena kaj genta junularoj.
Por vortigi la nekonscion, ili malakceptis ĉiujn klasikajn formojn ka j
telinikajn regulojn kaj riskis la pieĵ
aŭdaca jn eksperimentojn.
En 1920 Za polemiko kun la antaŭa j generacrioj f ari ĵis vera malpaco.
Tiuj antaŭaj generacioj, ekz. „Van
Nu en Straks" kaj ties postflorado
nur provetis defendi kaj reorganizi sin.
La moderna junularo, bon•venigata
ĉe la finOo de la unua mond)nilito
kun grandaj esperoj kaj iluzioj, montris fervoran laboremon. La revuo
„Ruim.te", fondita en Antverpeno en
1920, estis la unua provo defendi la
novan arton, bazitan sur etika principo. Tamen la idealoj de internacia

frateco kaj radikala flandremismo
neniel konsistigis sufiĉan komunan
bazon. Kiam „Ruimte" malaperis la
revuo „Vlaamse Arbeid", reaperinta
post la milito sub la gvdado de J. Muls
— kaj iom da tempo de Karel Van
den Oever — gastame akceptis la junulojn kaj precipe Paul van Ostaijen.
Estis ĉi tiu kiu iniciatis la f landran
poezion, nome per sia „Music-Hall",
en kiu li klopodas priskribi tipon de
moderna urbo kaj de café-chantant
por espri m i la kolektivan animon de
homgrupo. Poste, en sia verskolekto
„Het Sienjaal", li montris is la reprezentanto cle la politik-revolucia ekspresionismo. Lia plej granda eksperimento estis „Bezette Stad"; malgraŭ
Za amasigo de impresoj, la f orla so de
ĉiaj sintakso kaj interpunkcio, la rizo,
de ĉiaj tipografiaj rimedoj, kiuj pensigas pri translimaj futuristoj ka3 datuto kiu estas preskail unidaistoj
kaĵo en nia literaturo — li tamen iam
kreis simplan liri.kon. Ni tiurilate
pensu pri ekz. „Melopée" kaj „Avondgeluiden".
—

La germanan komponiston Parton
Hindem•ith, konatan aldvilonvirtuozon,
vere frenezigis la ekspresionista idealo, kiun li esprimis en ĉiu verko. Ne
malof te lia muziko estas cinika kaj
groteska.
Oni ne penu kompreni la espresionistan artesprimon: oni povas nur senti
tiro. Cia klarigo estas superflua. Kiu
ne povas sekvi la artiston, esperu nur
kompreni la novan artismon per pli
profunda intimiĝo kun viaj kreaĵoj.
Fine, ni dum momento haltu ĉe la
postekspresionista periodo, ekestinta
en la poezio post 1930. Ci denove uzis
la klasikan formon kaj tute celis ia
plej nuancitan montriyon de la interna vivo.
Pli indiferenta al la ekstera formo
de la ajoj, yi volis esprimi per belsonaj, iel malplenaj versoj, la plej profundan animvivon de Za moderna
homo.

Sed se tiu nova celado estas pli eminenta, yi fari )is malpli spontanea.

Anonceto j
AL BOLOGNO. Kiuj el Nederland° aia
Belgujo ŝatas veturi kun mi en mia aí tomobilo? Kostoj malpli ol vagonarc. Loko
por tri personoj. Woessink, Vondellaan
47. Arnhem (Ned.)
Letervesperon arangos la Lille-a grupo ;
skribu tuj ĝis 1/11/1955 rue de Ratisbonne, 87 - Lille (Franel. )
.
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