tandra
€ôp ercu'tttôt &

i

VLAAMSE ESPERANTISTENBOND
St. Klaradreef 59, BRUGGE

Tweemaandelijks Tijdschrift
27e Jaargang

a

maart - april 1960
Nummer 2 (291)

Demandu provveturon per
la nova

s

(andra .e eperantiotcr

^

Eldono dc FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
REDAKCIO : Drs. F. Roose, Sinte Klaradreef, 59, Brugge - Belgujo

Tel. 319.81.

Svrd cAHgliu

VLAAMSE ESPERANTISTENBOND

aangesloten bij Universala Esperanto-Asocio
VOORZITTER : G. Debrouwere, Magdalenastraat, 29, Kortrijk.

SECRETARIS : G. Maertens, Prins Leopoldstraat, 51, Sint-Kruis
Tel. 349.35.
PENNINGMEESTER : Mej. J. Terryn Raapstraat, 74, Gent.

LA PLEJ BRILA EN SIA KATEGORIO

UEA-VERTEGENWOORDIGER :
Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan, 14, Blankenberge
P.C. 4161.35.
CORRESPONDENTIE-KURSUS :
A. Van De Velde, H. Pirennelaan, 25, Gentbrugge.
FLANDRA ESPERANTO INSTITUTO :
Blankenbergse steenweg, 72, Brugge. P.C. 3268.51.
Lidmaatschap :
Leden : 100 F (met inbegrip van het tijdschrift)
Steunleden : 150 F (idem)
Inwonende leden : 25 F (met inbegrip van " De Esperantist ")
Jongeren : 50 F (onder de 21 jaar)
Abonnement : 75 F
Postcheckrekening 2321.50

van de Vlaamse Esperantistenbond te Gent.
Tarief van de aankondigingen :

>zEkta ölstalBuanto po p Bizuc,cE kaj
clizkauajoj

GARAGE CANÂDA
GULDEN VLIESLAAN 68 13RUGGE

TEL. 34611

(geldt alleen voor firma's, niet voor correspondentie-adressen)
1 bladzijde : 500 F (afmeting 20 X 12)
1/2 bladzijde : 300 F (afmeting 10 X 12)
1/4 bladzijde : 150 F (afmeting 5 X 12)
Daar het bedrag verschuldigd voor de aankondigingen die meerdere malen moeten verschijnen, gefaktureerd wordt na het verschijnen der lste aankondiging, wordt op de voormelde tarieven de
volgende vermindering toegestaan :
20 % voor een aankondiging die 3 maal wordt opgenomen,
30 % voor een aankondiging die 6 maal wordt opgenomen.
Verdere inlichtingen nopens de aankondigingen in het sekretariaat

^

nternacia hato(iha unui g o eoperatitiota

En marto 60 aperis la 500-an numeron de Espero Katolika, kaj
en aprilo 60 IKUE festas la 50-an datrevenon de sia ekzistado.
F-ino Truus Durenkamp, la administrantinon de Espero Katolika
apelacias al la bonvolemuloj inter la katolikaj esperantistoj por festi
tiun datrevenon plej inde pere de varbado kaj financa subteno.
Multaj de niaj gemembroj estas membroj de IKUE, ĉar FL.L.E.
transprenis siatempe la organizaĵon de flandraj katolikoj, FUKE. Sed
ni certas ke ankoraŭ multaj katolikoj en nia medio ne ankoraŭ prikonsideris la aliĝon al la internacia movado de Katolikaj Esperantistoj,
kiu sumiĝas nur je 80 frankojn, vere malalta sumo. Nia membro de
Flandrema, S-ro Vermuyten volonte akceptos vian kotizon por 1960
(Albertstraat, 16, Antwerpen) P.K. 207606. Via aliĝo estos la plej
agrabla gratulespr:mo okaze de la jubileo.
FL.L.E.
HET WELGEKENDE
MAGAZIJN VOOR MODERNE HERENKLEDING

GROTE KEUS
IN GEREDE KLEDING
EOSTUMEN - SPORTJASSEN - ERGEREN
UNIFORMEN • GARARDINEN - LODENS
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KOEPOORTSTRAAT 64-66,

ANTWERPEN

RABATO POR ESPERANTISTOJ

Grava Âlvoko
Certe ĉiu esperantisto konas, almenaŭ laŭ famo, la grandan mondfirmon PHILIPS, kiu en siaj diverslandaj fabrikoj (184.000 laboristoj
kaj oficistoj !) produktas elektrajn lampojn, radio- kaj televido-aparatojn kaj centojn de aliaj aparatoj elektraj.
Ĉe la centro de la firmo en la nederlanda urbo Eindhoven la
direkcio de la Sekcio por Medicinaj Aparatoj intencas presigi informajn presajojn en Esperanto por dissendo al esperantistaj medicinistoj
en la tuta mondo. Por tiu celo ĝi deziras ricevi kiel eble plej multajn
adreson de esperantistaj medicinistoj de ĉiuj fakoj (profesoroj, kura
cistoj, flegistoj, studentoj, farmaciistoj, vendistoj de medicinaj aparatoj k.t.p. de ambaŭ seksoj) .
Ĉiuj esperantistoj en la tuta mondo estas petataj kunhelpi por ĉi
tin grava praktika anliko de Esperanto, sendante taŭgajn adresojn al :
INTERNACIA ESPERANTO-INSTITUTO, Riouwstraat 172,
DEN HAAG, Nederlando, kiu kompilos la adresaron kaj helpos ĉe
la dissendo de la presajoj.
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Taalmoeilijkheden op de Internationale
Arbeidskonferentie van 1959.
In het tijdschrift van de Oostenrijkse Bond der Bedienden in
de privaatekonomie " Der Privatangestellte " van 13 juli '59, publiceert de " Nationalrat " Fried_ *ch Hillegeist, voorzitter van de
hoofdgroepering der Oostenrijkse
sociaalverzekeraars, een verslag
over de Internationale Arbeidskonferen:e van Genève 1959,
waarin hij uitvoerig over het taalprobleem handelt.
De Intern. Arbeidsorganisatie
is een onder-organisatie van de
UNO en daar zijn 75 staten lid
an. Daarmede is de I.A.O. zonder twijfel een der sterkste en
universeelste organisaties die tot
nog toe ooit hebben bestaan. Op
deze konferentie waren de 75 staten-leden, en nog 15 andere door
meer dan 900 afgevaardigden,
technische beambten enz... vertegenwoordigd. Het was een zeer
geschakeerd beeld dat de toeschouwers te zien kregen in de
grote zaal van het voormalige
Volkenbondspale_s : alle rassen,
fan gitzwart over alle schakeringen naar het helste wit ; machtige
mannen in alle mogelijke kledij en
sierlijke vrouwen in losse, fladderende gewaden.
Het kleurelement trad sterk op
de voorgrond en de gehouden redevoeringen versterkten de indruk
dat de tijd van de witte koloniaalheren voor goed voorbij is. Alle
talen der wereld gonsden door de
zaal en lieten uitschijnen hoe gewichtig het voor de verstandhouding der volkeren zou zijn als zij
zich tenminste naar de taal konden verstaan.

Er zijn 3 officiële konferentietalen : Engels, Frans, Spaans. In
deze 3 talen zijn alle schriftelijke
voorstellen, uitnodigingen, berichten, verslagen enz ... opgesteld.
De apparaten voor gelijktijdige
vertalingen laten nog 2 andere talen toe : Duits en Russisch. Deze
laatste alleen voor mondelinge
vertalingen toegelaten. Het Engels domineert, zonder twijfel,
maar zeer veel Afrikaners bedienen zich van het Frans. De ZuidAmerikanen spreken Spaans, en
dat op een heftige wijze, zodat de
vertaler niet immer het tempo van
de voordracht kan volhouden en
men dus dikwijls slechts het begin
van de zin hoort terwijl men verder geen flauw gedacht heeft van
wat de spreker zegde of zeggen
wilde. Het Duits wordt over 't algemeen alleen door Duitsers,
Oostenrijkers en Duitse Zwitsers .
gesproken.
?aalmoeilijkheden.
Het is dan ook aan te bevelen
op zulk een internationale bijeenkomst in geen geval geïmproviseerd te spreken, doch wel naar
een voorbereid ontwerp waarvan
men de tekst te gelegener tijd
eerst aan de vertalers heeft gegeven. Men moet er soms mede
lachen met welke passie en met
welke nadruk een spreker zijn rede op de vergadering laat neerstromen zonder er blijkbaar van
bewust te zijn dat een belangrijk
deel van de toehoorders hem in
't geheel niet verstaat ; terwijl de
vertaling meer dan te kort sch'et ;
en ook te kort scheten MOET.
Men kan toch van de vertaler niet
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het, onmogelijke eisen. Wanneer
zij beginnen een zoëven geëindigde zin te vertalen is de spreker al
weg in een andere zin. Vooral het
Duits is niet gemakkelijk te vertalen, omdat zinsonderwerp,
-voorwerp, -verklaring dikwijls
zeer ver van elkaar liggen en omdat daardoor de vertaler pas aan
het einde van een zin weet wat de
spreker wil zeggen. Hoeveel van
de betekenis van een rede -- zelfs
bij zorgvuldige vertaling — kan
verloren gaan, is reeds duidelijk
na te gaan met een eenvoudige
proefneming. Ik heb mijn rede in
de plenovergadering, uit de voorliggende Engelse, Franse en
Spaanse vertalingen, onafhankelijk van elkaar, weer in het Duits
laten vertalen en die teksten dan
met elkaar en met de oorspronkei jk Duitse tekst vergeleken. De
verschillen zijn zeer opvallend.
Daarbij komt het bij veel uiteenzettingen op een nuance in de formulering aan, ja zelfs in de toon ;
hetgeen ook bij beste vertalingen
geheel verloren gaat.
De I.A.O. beschikt over een geheel leger van eerste klasse vertalers. Maar als men bedenkt dat
naast de voortlopende discussie in
de plenovergadering ook enige
commissies tussenkomen waarvoor
ook vertalers moeten klaar staan,

dan zal men er begrip voor tonen
dat het niet overal kan kloppen.
Niettegenstaande mijn bescheiden
kennis van het Engels en mijn nog
Lescheidener kennis van het
Frans, heb ik meermaals besloten
de spreekbeurten in de originele
tekst te aanhoren omdat ik dan
tenminste de zin kon vatten. In de
vertalingen heeft men al zeer dikwijls geen zin gevonden.
Deze nog steeds voorkomende
taalmoeilijkheden -- niettegenstaande alle technische verworvenheden maken het duidelijk
waarom internationale konferenties zo lang duren ; hoe men mekaar voorbijpraat ; dat er dikwijls
zeer onaangename misverstanden
oprijzen ; en dat, uiteindelijk de
hele konferentie niet veel oplevert ...
Ik kom altijd terug op een lievelingsidee van mij, die echter zo
illusionair is dat sommige kongresleden ermede moesten lachen.
Naar mijn mening zou moeten in
alle scholen ter wereld — en dit
met het oog op een werkelijke internationale verstandhouding —
en alleszins van af het middelbaar
onderwijs -- naast de moedertaal
een tweede taal als wereldverstandheadingstaal moeten onderwezen worden. Zakelijk gesproken zou om verschillende redenen
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het Engels best daartoe dienen.
i daar bij de bestaande rivaliteiten
— men denke slechts aan de tegenstelling Oost - West, of nog
aan de Franse lichtgeraaktheid —
kan slechts een kunstmatige taal
daarvoor in aanmerking komen ;
waarvoor men dan eerst de nodige
leerkrachten moet opleiden. Daarom zal het wel nooit tot de verwezenlijking van deze idee komen.
Naar het Duits van Friedrich
Hillcgeist, verschenen in " La
Libera Esperan.`isto " okt. 59.

Twee bemerkingen van de vertaler :
1) Zakelijk gesproken moet om

Seminario por Ĉe-metodaj instruistoj
en kunligo kun la 45 a Uni versala Kongreso de Esperanto
Bruselo (Belgujo), 27-30 julio 1960
Same kiel en la antaŭaj jaroj, denove okazos seminario por Ce-metodaj
instruistoj de Esperanto antaŭ la Universala Kongreso, nunjare en la belga ĉefurbo Bruselo, dum la tagoj 27 - 30 de julio.
LA CE-METODO
Pri la Ce-metodo, ĝiaj principoj, ĝia aplikado, ĝia efikeco, ĝia disvastigo kaj
ĝiaj sukcesoj oni jam multon publikigis en la esperanta gazetaro. Fakto estas, ke
kurso gvidata de bona instruisto laŭ tiu metodo signifas por la lernantoj serion
da gajaj vesperoj, kaj tial neniu forlasas la kurson antaŭ la fino ; male, la
nombro de la kursanoj kreskas de leciono al leciono, kaj tial la organizantoj de
la kurso preferas fari la fotografadon ĉe la fino de la kurso, anstataŭ ĉe la
komenco.
La partoprenanto de tia kurso havas la impreson, ke la instruisto kvazaŭ
lude donas siajn lecionojn, — sed ni devas akcenti ĉi tie, ke la tasko de la Ceinstruisto estas tre peza kaj ke li aŭ si devas posedi multajn kvalitojn, precipe
tiuj, kiuj deziras labori en fremda lando.
LA SEMINARIO
La seminario, organizata sub la aŭspicioj de la 45-a Universala Kongreso de
Esperanto kaj gvidota de s-ro Andreo Ce mem, okazos dum kvar tagoj (27-30 de
julio 1960) en la Reĝa Ateneo, en plena centro de la urbo Bruselo. La lecionhoroj
en ĉiuj kvar tagoj : 9,30 - 13,00 kaj 15,00 - 18,00, ĉiam kun paŭzo en la mezo.
La kotizo por la partopreno en la seminario kaj ricevo de atesto pri la partopreno estas 40,— steloj.
La aliĝon kaj la kotizon oni sendu al : Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando. La pagon oni povas fari ankaŭ al la poŝtkontoj
de la nomita Instituto (Den Haag 162626, Kobenhavn 34941) aŭ al la poŝtkontoj de
Universala Ligo (KOln 161031, Roma 1/35112, Stockholm 74175) aŭ al la landaj
reprezentantoj de Universala Ligo.
La loĝejon oni mendu pere de la Kongresa Oficejo en Bruselo.
Oni aliĝu kiel eble plej baldaŭ por pivo fari la necesajn preparojn laŭ la
nombro de la partoprenontoj.
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verschillende redenen die wij hier
niet kunnen uiteenzetten, het Esperanto daarvoor aangenomen
worden.
2) De heer Fr. Hillegeist moet
nu ook eens dringend naar een
universeel Esperanto - kongres
gaan. Daar zal hij dan misschien
de nodige overtuiging en moed
eedoen om de lachers uit de internationale kcnferenties er op te
wijzen hoe ver zij verachterd zijn.
Daar immers bestaan geen taalmoeilijkheden en wordt ook gekonfereerd over ekonom:e, kunst,
letteren en over al wat ge maar
denken kunt.

1
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De Vlaamse Esperantistenbond dankt hiermede ook de VTB, die
overal te lande in de bres springt als wij medewerking nodig hebben.
2. STEUNENDE LEDEN
Dit jaar hebben reeds 29 leden de verhoogde bijdrage van 150 F
gestort ; wellicht zal het dit jaar mogelijk zijn het record van het
ZAMENHOF-jaar (40 steunende leden) te overschrijden.

1. JOS/K0 KAŜINO te Gent en te Brugge
Op initiatief van de VEB-afd. Brugge, is de Japanse journaliste
joŝiko Kaŝino van Yokohama in doorreis naar België gekomen en
heeft een voordracht gegeven, opgeluisterd met lichtbeelden, muziek en
dans, te Brussel, Gent en Brugge. Wanneer de kunstavond te Brussel
in beperkte Esperanto-kring doorging, hadden de afdelingen Gent en
Brugge van de Vlaamse Esperantistenbond ruchtbaarheid aan deze
avond gegeven en werden dan ook de Esperanto-uiteenzettingen van
Fino Kaŝino in het Nederlands vertaald, gedeeltelijk door de ingeschakelde bandopnamen. Het succes uit informatief oogpunt bij het
publiek is te Gent veel groter geweest dan te Brugge, mede 'doordat
de VTB te Gent medewerking verleende : aldus mocht de Gentse ploeg
met als voortrekkers Mej. Terryn, Voorzitter Deboes en sekretaris
A. Vandevelde een tweehonderdtal toehoorders tellen, en zich zelfs
verheugen op de aanwezigheid van Bondsvoorzitter Debrouwere G.
van Kortrijk. Het succes van deze woensdagavond 30-3-60 was vanzelfsprekend voor al wie Joŝiko Kaŝino heeft leren kennen ; wie ook
kan beter over Japan vertellen dan een jonge, intelligente en verrukkeIijk dansende Japanse ? En dit succes was zeker gestimuleerd geworden door de uitstekende perskonferentie die door de Gentenaars de
dag voordien werd gegeven, en waardoor de kunstavond zeer lovend
werd aangekondigd.
Voor een dergelijke voorafgaande persbijeenkomst was te Brugge
geen tijd meer, omdat de Japanse avond daar reeds op donderdag
31-3-60 plaatsgreep : maar h i er waren de esperantisten zelf zo talrijk
opgekomen dat er toch een 130 aanwezigen waren, waaronder slechts
een dertigtal niet-esperantisten. In de moderne mooi versierde conferentiezaal van " De Gilde " was de stemming dan ook opperbest, en
was deze kunstavond voor EKI Brugge een hoogtepunt van het seizoen. De kernleden van afd. Blankenberge, waaronder Bondsondervoorzitter F. Couwenberg met zijn dame, waren welgekomen gasten.
Wij wensen beide afdelingen geluk met dit initiatief en bijzonderlijk met de model-organisatie, en hopen dat de invloed er van merklaar zal zijn bij de volgende winterkursussen.
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3. ZEGEL-ACTIE
Namens de Vlaamse Esperantistenbond zonden tientallen leden naar
het P. Zacho, Randbolvej, 4, Kopenhagen gewone gebruikte postzegels
op, zodat de VEB de tweede plaats bekwam in de rangschikking die in
ESPERANTO van UEA verscheen. Wij danken al diegenen die
rechtstreeks of langs het sekretariaat om, zendingen hebben overgemaakt o.m. de Hr. Debrouwere, Bondsvoorzitter, Broeder Gamaliël,
Hr. Roose, Mej. Roose, Hr. Vanhulle en Mej. De Koninck en van
Wezel.
De opbrengst van deze postzegels zal door UEA worden gebruikt
om Esperanto te verspreiden in de minder ontwikkelde gebieden.
4. BESTUURSBIJEENKOMST te GENT
Vanaf 1 0 uur komen de bestuursleden van de VEB te Gent bijeen
op zondag 22-5-60, ten huize van Mej. J. Terryn, Raapstraat, 74, met
het oog op de bespreking van verscheidene actuele problemen en de
laatste voorbereidingen voor het Internationaal Kongres.
Ook in verband met het Boekeninstituut zullen besprekingen gevoerd worden, aangezien het deze instelling is die samen met BEI de
boekenstand tijdens het Universeel kongres zal inrichten.
Alle suggesties van de leden kunnen eventueel besproken worden, indien deze te rechter tijd in het bezit van de sekretaris zijn.
DUA LISTO DE SUBTENANTOJ
S-ino A. Meurrens, Leuven - 150 fr. -- Frato A. Decorte, Bierbeek
150 fr. -- S-ro L. Paeleman, Herseaux - 150 fr. — F-ino J. Terrijn,
Gent - 150 fr. F-ino B. Cornelis, Aalst - 150 fr. F-ino P. De
Cock, Aalst - 150 fr. -- S-ro G. Debrouwere, Kortrijk - 500 fr. —
S-ro G. Maertens, St.-Kruis - 150 fr. -- S-ro F. Volders, Antwerpen - 150 fr. — S-ro E. De Baets - Berchem (Antw.) - 150 fr. —
S-ro F. Roose, Brugge - 150 fr. -- S-ro P. Samijn, Roeselare 150 fr. F-ino M.J. Top, Veurne - 150 fr. — S-ro Jos. Derks - Monaco - 175 fr. -- S-ro H. Vermuyten, Antwerpen - 150 fr. S-ro C.
S. Meeus, Kortrijk - 200 fr. -- S-ro V. Jurgens, Ekeren - 150 fr. —
S-ro G. Broodcoorens - Eppegem - 150 fr. F-ino M. Van Mullem,
S-ro F. Couwenberg, Blankenberge - 150 fr. — S-ro A. Van de Velde,
Gentbrugge - 150 fr. -- S-ro R. De Schepper, Wilrijk - 150 fr. —
S-ro G. De Boes, Gent - 200 fr. — S-ro H. Van Roye, Heule - 150 fr.
S-ro E. Cortvriendt, Antwerpen - 150 fr. -- S-ro L. Vercammen,
Mechelen - 150 fr. -- S-ro A. Degryse, Roeselare - 150 fr. ^-- S-ro H.
Debaene, St.-Kruis - 150 fr. — S-ino M.-T. Maréchal, Assebroek,
150 fr.

-

-
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45a cl.(nil-jeroala 5.onyreoo de ^operanto
Kongresaj ekskursoj :

Apenaŭ estingiĝis la lastaj fajreroj de la Zamenhof-festoj, organizitaj de la Esperanto-movado okaze de la 100a datreveno de la naskiĝo de D-ro Zamenhof kaj kiuj trovis sian kulm'non en la lastaj
semajnoj de la jaro, kiam atingis nin la novajo ke UNESKO invitas
ne nur nin, sed la tutan kulturitan mondon, festi, — tiun ĉi jaron, do
en 1960 — la grandan personecon de la iniciatoro de Esperanto.
Dum sia lasta kunsido, la Plenuma Komitato de UNESKO efektive decidis enlistigi la nomon de D-ro L.L. Zamenhof inter tiujn
grandajn figurojn, kies datrevenon de naskiĝo UNESKO oficiale
celebros.
Konforme al tiu decido la aganta Ĝenerala Direktoro de
UNESKO sendis al ĉiuj registaroj kaj al Ciuj neregistaraj organizajoj
cirkuleron, en dato de la 15a de februaro, kies ĉefa parto tekstas :
Temo : Memorigo de Datrevenoj de Grandaj Personecoj
Mi havas la honoron altiri vian atenton al la decido akceptita de la
Plenuma Komitato dum ĝia 55a Sesio (55 EX/Decisions 4.4.) koncerne la
memorigon de datrevenoj de grandaj personecoj en 1960.
La nomoj selektitaj per la decido de la Komitato estas ... D-ro L. L.
Zamenhof, polo, iniciatoro de Esperanto, naskita en 1859.
Konforme mi havas la honoron inviti vian Registaron partopreni en la
memorigo de tiuj Cl datrevenoj en kiu ajn maniero ĝi opinios plej oportuna ».

Ni ne diros ke tiu decido estas la rekompenco por la helpo, kiun
ni mem dum la antaŭaj jaroj jam alportis al UNESKO, kiam ni kunfestis datrevenojn de UNESKO aŭ memorigon de la Universala
Deklaracio de la Homaj Rajtoj, ktp.
Ni tamen povas konstati ke, post la Rezolucio de Montevideo en
decembro 1954, ni kiel eble plej akurate subtenis ĉiujn klopodojn de
UNESKO, kun kiu ni cetere havas konstantajn rilatojn.
Kaj ne estas pridubeble, ke tiu nun jam konstanta kunlaboro
portas siajn fruktojn kaj ke tiu ĉi tre certe helpis al la atentigo de la
Plenuma Komitato al la bela figuro de D-ro Zamenhof.
Antaŭ tiu ĉi decido de UNESKO, por kiu ni ŝuldas ankaŭ dankon al nia belga delegito, Ministro Julien Kuypers, kiu promesis apogi
kaj ankaŭ apogis la decidon, ni ja estas morale devigataj celebri plue
la 100-jaran datrevenon en tiuj lokoj, instancoj kaj formoj, en kiuj ĝi
ankoraŭ ne estis dum pasinta jaro.
Malgraŭ la paroladoj, kiujn niaj grupoj preskaŭ ĉiuj organizis
dum 1959, necesos nur iom da bona volo kaj da imago por utiligi tiun
novan ŝancon, kiun UNESKO alportas al ni, por vaste ekspluati
g'an decidon.
Tre certe en nia lando la decido de UNESKO estos gajkore
akceptata, ĉar ĝi povas nur helpi al la interesigo pri kaj al la sukcesigo de nia 45a Mondfesto en nia ĉefurbo.
Ekde hodiaŭ, pr'pensu do Ciuj, individue kaj grupe, kio povas
esti farata en tiu senco. Siavice la pli altaj instancoj pripensos, kio
povas esti organ i zita sur la pli ĝenerala landa plano.
F. E.
28

I. Mezepoka Bruĝo kaj sunoplena marbordo
Veturado per speciala vagonaro kun
muziko kaj klarigoj en Esperanto per
laŭtparoliloj. Vizito al Bruĝo, Venecitipa urbo kun kanaloj : Katedralo S. Savinto (XIII jarcento), Nia Sinjorino
(XIII kaj XV jc.), Baziliko de la
Sankta Sango (fino XV jc.), Urbodomo
(XIV jc.), Muzeo Memlinc, Komunuma
Muzeo, « Minnewater » (Lago de la
Amo), malnovaj domoj. Oficiala Akcepto flanke de la Magistrato kaj folkloraj tagmanĝo kaj prezentado en la
Belfrida Halo (XII kaj XV jc.) kun
kostumoj laŭ la pentraĵoj de Breughel.
Libera posttagmezo en Ostendo, reĝino
de la plaĝoj.
2. Mondhaveno Antverpeno kaj ŝipekskurso sur la Skeldo
Veturado per spciala vagonaro. Vizito al Antverpeno, urbo de la 7-a kaj
20-a Universalaj Kongresoj kaj unu el
la ĉefhavenoj de la mondo : la Katedralo (XIII - XVI jc.) kun la famaj
pentraĵoj de Rubens « Starigo de la
Kruco » « Cieliro » « Reviviĝo de Kristo », detala kaj gvidata vizito al 1a D omo de Rubens, kie la granda flandra
pentristo vivis, laboris kaj mortis, la
Urbodomo (XVI je. kun sia renesanca
fasado 76-metra). ŝipekskurso sur la
Skeldo, vizito al la haveno kaj tagmanĝo en Rupelmonde en « Skaldiana
kun admirado de la tre interesa panorama Skeldo-Ekspozicio.
3. Ardenaj montoj kaj la Kvin Valoj
Veturado per aŭtobuso al Waterloo
— la fama Napoleona batalkampo —
kaj poste al Charleroi, la granda industria urbo, kun oficiala akcepto fare
de la Urbestraro. Vizito al Namur,
perlo de la Mozo-valo : Katedralo S.
Aubin (XVIII jc.), la citadelo (supreniro per ŝnurfervojo). Valo de la Mozo, Kastelo de Annevoie (epoko Ludoviko XIV) kun siaj francaj ĝardenoj,
Valo de la Molignée, Abatejo de Maredsous (XIX je.), citadelo de Dinant
kun belega elrigardejo, vizito al la
grotoj « La Merveilleuse ». Valo de la
Leso, Yvoir, Valo de Bocq, feŭda kastelo de Spontin (XII - XVII jc.), Gesves,
Valo de Samson, Namèche, Marché-lesDames.

La regiono estas nomata « Malgranda
Svisujo ».
Duontagaj vizitoj :
1. Vizito tra moderna kaj historia
Bruselo
La Borso, la Granda Placo kaj la
Urbdomo (XV kaj XVII jc.), Manneken-Pis, Kolegio S. Mikaelo kaj Gudulo (XIII jc.), Justec-Palaco en grekromana stilo, strato de la Reĝeco,
Sinagogo, Konservatorio, Preĝejo de
Nia Sinjorino de la Venkoj (XIV je.),
Placo de la Sableto kun bronzaj monumentoj al grafoj d'Egmont kaj de
Hornes, la Belarta Muzeo, la Reĝa
Placo (stilo Ludoviko XVI) kun monumento al Golfrido le Buljono, la neoklasika Preĝejo S. Jakobo-sur-Koudenberg, Reĝa Palaco (XVIII je.), la Reĝa
Parko, la Kongresa Kolono, la Nacia
Banko, la Centra Stacidomo.
2. Estas antaŭvidata duontaga aŭtoĉara ekskurso al Gento, kun dtala vizito al Ia historiaj monumentoj.
La ekskursoj estas rezervitaj al kongresanoj. Detaloj pri mendmaniero
aperos en la Dua Oficiala Bulten.
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HOU PT U INfHNUJPI
La Infanaj Kongresetoj fariĝis unu el la plej originalaj kaj interesaj elementoj de la Llniversalaj Kongresoj. Unikaj fenomenoj en
la kadro de ĉiuspecaj internaciaj renkontiĝoj, ili diversmaniere estas
la fiero de la Esperanto-Movado kaj la konstanta pruvo pri la
vivanteco de la Internacia Lingvo.
Ilia ekstera brilc estas atingita per superado de multaj internaj
organizaj malfacilajoj. Unu baro, tamen, ĝis nun ne estas venkita :
la ekonomia. Por doni al siaj Kongresetoj komfortan kadron la Universala Kongreso ŝargas sin per 2/3 de la efektivaj kostoj kaj petas
de la partoprenantoj kontribuon egalan al la restanta triono. De
Mainz ĝis Bruselo la Universala Kongreso kvarobligis la kreditojn
asignitajn al la Infana Kongreseto. Per tio ĝi atingis la maksimumon,
kiun ĝi efektive povas per la disponeblaj rimedoj.
Tamen, tio ne sufiĉas. Estas ĝenerala deziro kaj intereso de la
Esperanto-Movado, ke la aliĝado flanke de infanoj parolantaj Esperanton laŭnombre kresku. Aliflanke, ĉiu aliĝinta infano alportas efektivan deficiton al la Kongresa Kaso, kies nuna financa subteno
kovras la kostojn de apenaŭ 40 infanoj.
Troviĝas en la mondo pluraj infanoj, flue parolantaj la Internacian Lingvon, kiuj ne povas viziti la Kongreseton ĉar ilia familio ne
povas pagi la veturkostojn. Por helpi al la meritplenaj infanoj el
malproksimaj lando, la Loka Kongresa Komitato decidis starigi
ĉenon de solidareco inter la esperantistoj tra la tuta mondo kreante
kategorion de subtenantoj, nomataj " Adoptaj Patroj ".
Povas esti " Adopta Patro " de la Kongreseto (ne de aparta
infano) ĉiu esperantisto aŭ Esperantista Societo, kiu pagos al la
45-a Universala Kongreso de Esperanto en Bruselo (Banko de Bruselo aŭ Poŝtĝirkonto n-ro 1776.71) la sumon de 400,— b.fr. Ĉiu
" Adopta Patro " ricevos specialan diplomon. La nomoj de la " Adoptaj Patroj " estos publikigataj en la Kongresaj Komunikoj, en la
Kongresa Libro kaj en la memoralbumo de la Infana Kongreseto. La
sumoj kolektitaj per la operacio " Adoptaj Patroj " estos ekskluzive
utiligataj por inviti infanojn el landoj malproksimaj aŭ kun devizaj
malfacilajoj aŭ el nebonstataj familioj.
La Loka Kongresa Komitato alvokas precipe la Esperanto-Societojn, por ke ĉiu el ili transprenu almenaŭ unu adoptan patrecon.
Por ĉiu individua esperantisto alvenis la okazo montri sian amikecon
al la infanoj kaj kontribui al la progresigo de la esperantistaj infanaj
kongresetoj.
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junutino pi i la nuna junulano
La Romantismo estas la kredo
en la beleco de la vivo, la fido en la
boneco de la homoj, malprofitemo,
amo al la vero, oferemo kaj la de.'ro por fari la mondon paradizo,
cn kiu la homoj vivus kiel fratoj
unu apud la alia. Tiu Romantismo
estas propra al la junularo de ĉiuj
epokoj. Sed ĝi estas de ĉiuj generacioj laŭ alia maniero konfesata.
Ni ne plu revas pri rozodoro
kaj lunobrilo, sed ni tamen restas
tre sentemaj al ili. Ankaŭ ni ne
plu parolas pri rompitaj koroj kaj
ni ne plu elviŝas niajn okulojn per
odoranta batista poŝtuketoj kiel la
Adelaidoj de la 19a jarcento. Sed
ni estas egale vundeblaj kiel ili.
Ni ne svenas pro ĝojo ; la ĝojo
igas nin ne-parolkapablaj. Ni ne
trovas la vortojn por esprimi niajn
sentojn ; la malnovaj vortoj estas
foruzitaj kiel moneroj kiuj trapasis
milojn da manoj tiel ke oni ne plu
rekonas la monerfiguron. Kaj la
novaj vortoj sonas duraj, indiferentaj, cinikaj. Ni diras " Hallo "
kaj ni volas diri : mi estas feliĉa
ĉar mi revidas vin ; ni diras " ne
agu tiel stulte " kaj tio signifas :
mi dankas vin ; ni diras " vi estas
freneza " kaj ni intencas diri : vi
emociigas min. Anstataŭ ol diri :
mi ŝatas vin, ni uzas cow-boy-terminojn, kaj prefere en la Angla
lingvo ; tio impresas malpli sentimentala !
Estas ne vere ke tiu-ĉi junularo
ne plu sentas belecon. Ĝi estas
egale forte emociigata de la beleco kiel niaj gepatroj en ilia tempo
estis de ĝi emociigataj. Nur. ni ne
kuraĝas paroli pri ĝi. Kaj estus
cetere al ni malfacile paroli pri ĝi.
Kaj estas same kun niaj revoj,
niaj esperoj, kun niaj seniluziiĝoj.

Paroli pri ni mem, tion ni nomas :
lasi kapti nin. Kaj tion ni timas
plej en la mondo.
Marleen Bogaert, studentino.

Alergiojn estas malfacile kontraŭbatali kaj la trosent2mo kiun
n. havas je la Germana esprimmaniero kaj je la Germana temperamento estas, precipe depost la dua
mondmilito, malfacile venkebla.
En tio-ĉi kuŝas danĝero. Ĉar kaŭze de tio, io kio estas supermezure
bela kaj interesa povus preterpasi
nin : la arto de Schiller kaj lia intelekta streĉo je io en kio boneco,
beleco kaj vero estas kunfanditaj.
Se, en tiu-ĉi tempo de negativismo, estas io kien ni bezonas, tio
estas ke denove iu Schillereca naturo kun poetaj kapabloj leviĝu.
Viro, kiel li, kiu povus diri : " Der
Menschheit Wŭrde ist in Eure
Hand gegeben ; bewahret sie ; sie
sinckt mit Euch : mit Euch wird
sie sich heben ! " (la homa digneco estas en via mano metita ; gardu ĝin ĝi sinkas kun vi ; kun vi ĝi
levos sin) .
La admirinda afero ĉe Schiller,
pri kiu Goethe diris ke " ĉio de li
estas grandeca, kvankam li havas
mildajn okulojn ", estis ke li ĉe
siaj unuaj poemprovoj je aĝo de
19 jaroj, direktis sin je grava temo. Kiom distancaj estas ni de la
egocentra sinplendo de multaj hodiaŭaj junaj verkistoj.
Tuj Schiller trovis la temon kiu
montriĝis baldaŭ esti LA temo de
lia jarcento : la libereco. Estas ankoraŭ 9 jaroj antaŭ la franca revolucio. Se eble la libereco jam
" ŝvebis en la aero ", la subuloj de
la mallarĝvidaj despotoj de la
malvastaj Germanaj ŝtatetoj, eble
sopiris sub la premego, sed certe
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ne kapablis esprimi kion ili fakte sp ektaklo. En la salono, viroj kun
volis ; kaj se eble iu solulo jes ka- flamaj okuloj pugnigis siajn mapablis, li certe ne kuragis. Povas nojn ; virinoj ŝanceligis al la elireesti ke la patro de Schiller, oficiro jo ; fremdaj unu al la alia, ili enen Wŭrtemburga servo, grumblis brakigis sin. Kial ? Ĉar tio kio
kiam li estis devigata sendi sian senkonscie vivis en ili kiel dezire13 jaran filon gimnaziancn, kiu go, estis ricevinta sian manifestatre deziris igi pastoro, al la neho- cion sur la plankoj. Nuntempe tiaj
ma maitista akademio, je puno de tro-entuziasmigoj ne plu decas,
perdo de sia posteno ; al tiu aka- escepte ĉe futbalkonkursoj. Sed
demio kie eĉ poezio estis konside- mi ne estas certa ke ne okazus mirata kiel kontrabandajo. rindaj aferoj se juna artisto, kun
La junulo sendigis sin plej eble konvinkopovo, sukcesus liberigi el
ofte al la malsanulejo, kie li, sub sub la kovrantaj tavoloj de nia
la litodrapoj skribis ion laŭ tiu fier-sinteno tion, kaj sukcesus sotempo eksterordinare revolucian : nigi tion de kio niaj postaj gene" La Rabistoj ". Kiam, du jarojn racioj rimarkos ĉe nia societo la
poste, la teatrajo, en aliigita for- simptomojn sed kio al ni estas anmo, estis prezentata — intertempe koraŭ ne revelaciita : la centra, la
Schiller estis regimentkuracisto — kernmotivo de nia tempo.
kaj la 21 jara aŭtoro sen permeso
Marleen Bogaert. studentino.
estis forkurinta por vidi la unuan
(Noto de la red.: ni senkulpiprezenton, li ricevis 14tagan pu- gas nin ĉar tiu - ĉi artikolo ne
non pro eliro sen permeso. Sed en aperis en la lasta numero de la
la malliberejo li povis rekuragigi pasinta jaro, kiel devis okazi.)
sin per la memoro pri maloftega
STATISTIKO PRI LA GAZETARO
Oni eldonas sur la tero ĉirkaŭ 30.000 gazetojn, el kiuj 8.000 aperas ĉiutage kaj
22.000 malpli ofte. El la ĵurnaloj proksimume du trionoj aperas matene kaj unu
triono vespere. La tuta nombro da disvenditaj ĵurnaloj estas taksita je pli ol
250 milionoj, t.e. po ĉirkaŭ 92 ekzempleroj por ĉiu milo da teranoj. Oni taksis,
ke la tuta nombro da ne ĵurnalaj gazetoj venditaj estas ĉirkaŭ 200 milionoj,
t.e. po 72 ekzempleroj por ĉiu milo da homoj.
Tiujn ciferojn enhavas referato kun la titolo « Statistiko pri la Gazetaro »
eldonita de Unesko kiel rezulto de ĝiaj esploroj en 146 landoj. La raporto konsistas el kvar partoj : gazetoj de ĝenerala intereso, ĵurnalaj kaj neĵurnalaj ; fakaj
gazetoj ; proponoj por klasifiki kaj difini ĵurnalojn kaj aliajn gazetojn ; kaj serio
de statistikaj tabeloj, kiuj montras la detalojn de la esplorkonstatoj.
Laŭ la statistiko, proksimume triono de ĉiuj gazetoj estas eldonita en Norda
Ameriko, triono en Eŭropo inkluzive Sovet-Union, kaj triono en la cetera mondo.
Verŝajne preskaŭ duono de la tuta ĵurnalaro estas eldonata en Eŭropo (inkluzive Sovet-Union), kvarono en Norda Ameriko, kaj iomete pli ol kvarono sur la
cetera tero. La proporcioj de disvendo de neĵurnalaj gazetoj estas po 45 % en
Norda Ameriko kaj Eŭropo (inkluzive Sovet-Union) kaj 10 % en la cetera mondo.
(Laŭ Unesco-Features kaj UEA-Informservo)
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aston WARINGHIEN : " Lingvo

kaj Vivo " (Esperantologiaj
eseoj) eidonis " Stafeto " de Juan Regulo Perez en La Laguna
Tenerife sur la Kanariaj Insuloj. 1959. 452 pagoj. Prezo :
3,40 Us.Dol. tolbindita ekz.: 4 Us. Dol. plus sendkostoj.
(daŭrigo)

a

~111111111~

La dua problemo estas la Esperanta pasivo. Teo Jung, en sia
recenzo aperinta en " Heroldo " jugis tiun parton subjektiva kaj eĉ
insulta. Mi kredas ke T.J. troigis ; kvankam estas vere ke G.W. foje
tre akreskribas. Sed nun pri la funde de la afero. Preskaŭ ĉiuj
Nederlandlingvanoj konstatos tie-ĉi kun miro ke iliaj uzo kaj klarigo
pri de participoj " estis ata ; estis ita " estis eraraj. Almenaŭ laŭ
Waringhien. En la uzo de la lingvo ni ĉiuj ofte parolas pri io, pri kio
ni diras ke en difinita tempo de la estinteco gi estis okazanta ; kaj
tiam ni diras ekzemple : " li estis punata " (_ hij werd gestraft). Ni
aldonu tuj ke tiu formo kun tiu signifo estas pravigata ankaŭ de
eminentuloj kiel ekz. la prezidanto de la Akademio k.a. " Ne " diras
War. (ankaŭ Kalocsay) " vi devas meti : estis ita ". Kial ? Ĉar
Zamenhof uzis tiel. Kaj la Zamenhofaj citajoj kiuj trovigas en la
verko sufiĉe montras la gustecon de tiu aserto. Sed kial Zamenhof
uzis tiel ? Nu, ŝajnas — kaj tion Prof. Lapenna konfirmis al mi
en interparolado — ke slavaj popoloj (Cu instinkte, Cu tradicie, mi ne
scias) komprenas ian senfinan daŭron kiam ili legas " estis ata
Do, la frazo " li estis punata " signifas por ili ke li ankoraŭ nun ĉiam
estas punata ! Kaj tiel G. Waringhien, legante la frazon " ke li estis
renversata de aŭtomobilo ree kaj ree kaj rerenversas la personon !
Mi konstatas unue kun granda miro, ke G.W. ne rugigas pro tiel
absurda kompreno de la frazo ! Mi konstatas due ke, du malsamaj
frazoj kiel ekz. " Li estis amata " kaj " li estas amata " havas laŭ
ilia kompreno praktike la saman signifon. Se ni nun demandas ; kaj
kiamaniere klarigi ke io en la estinteco ne estis okazanta, sed jam
okazinta, se por tio ne plu restas la fermo estis ita ; G.W. respondas :
estis ita plus aldcno de antaŭe aŭ jam. Do, la nura tempoformo ne
sufiĉas. Jes ! Sed ni kredas ke tio al kio ni estas strikte kaj severe
estas devigataj, estas la Fundamento, ĉu ne ? Nu, nenie vi trovos en
la Fundamento ke la pasivo " estis ata " " havas precize tiun signifon
kiun G.W. donas al gi.
Cetere mi iom miras aŭdante personojn tiel fortege akcepti la
Zamenhofan uzon, personoj kiuj neniel protestis kiam aliaj forjetis la
fundamentan ujo por la landnomoj. Se do G.W. diras : vi devas meti
" estis ita kaj aldoni antaŭe aŭ jam por via pluskvamperfekto ", ni
samrajte povas diri : Vi, G.W. kaj Slavoj, en viaj kursoj instruu
tutsimple ke " estis ata " ne signifas daŭron sed nur ke io estis okazanta je iu preciza momento en la estinteco. Punkto. Ni, niaflanke,
devas ankaŭ instrui aferojn kiuj estas inversaj al niaj lingvokutimoj.
Cetere. se estas tiel kiel instruas G.W. kaj ankaŭ Dr. K. Kalocsay en
la " Plena Gramatiko ", la leciono(j) pri la pasivo igas ekstreme
komplika (j) . Verŝajne inter la legantoj de tiu-ĉi recenzo trovigas
kelkaj kursgvidantoj. Nu, ĉu vi scias kiel vi devas fari ? Aŭskultu
,

".
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kaj legu. G.W. instruas ĝin sur paĝoj 194 kaj 195. " Se do ni volas
klarigi la uzadon de la pasivaj participoj, ni devas unue klasi la verbojn en tri kategoriojn (kial tiujn ? demando de mi.) : unue tiujn kiuj
esprimas agon konceptatan kiel esence daŭran, kaj kies finiĝo estigas
nenian rezulton ... oni povas nomi ilin : verboj de daŭra sen rezulto
(ekz. ami, posedi, koni) ... Due tiujn, kiuj esprimas agon kiu povas
pli-malpli longe daŭri, sed kies finiĝo estigas ian rezulton ... oni
povas nomi ilin verboj de daŭro kaj rezulto (ekz. legi, konfidi, skribi) ... Trie tiuj, kiuj esprimas agon kies efektiviĝo estas preskaŭ
neperceptebla pro sia rapideco ... verboj de rezulto sen daŭro (ekz.
fini, forgesi, heredi) ". Mi ne scias, kara leganto, kiel vi fartas post
legado de tio-ĉi ? Sed, se la afero estas tiel " simpla " (?) mi rezignas
plu doni kurson. Ĝis nun mi iom preparis miajn gekursanojn dirante
ke Esperanto estas " relative facila kun kelkaj malfacilajoj ". Mi
rifuzas torturi miajn gekursanojn pli kaj plu, certe kiam la afero
povas esti plifaciligata. La skrutado de nuancaj signifoj de verboj,
kiel en la libro skizita, estas por specialistoj kiuj elĉerpe enprofundiĝas en la lingvo. Lingvo kiu devas esti tiel pristudata ne plu estas
facila lingvo. Feliĉe nia lingvo povas esti multe pli facila, se nur la
Slavoj volas alimaniere kompreni la pasivon " estis ata
Vi pardonu ke mi preterlasas la tri enketojn (p. 206-224) la
kelkajn gramatikajn konsultojn (p. 225-238) kaj la nomojn de la
esperantaj literoj (p. 239-243). Vere la spaco mankas.
Tiel ni venas al la dua problemo : la neologismoj. Tiurilate
G. Waringhien havas ĉe multaj malbonan famon. La regulaj legantoj
de tiu-ĉi revuo scias ke ankaŭ ni sufiĉe firme prenis starpunkton
kontraŭ neologismoj. Ni devas konfesi, post legado de tio kion G.W.
skribas pri tiu afero, ke ni ne sufiĉe pripensis la problemon kaj ke ni
devas parte ŝangi nian starpunkton. Nia sinteno je neologismoj devas
dependi de tio kion ni postulas de la lingvo. Nu, ni postulas kaj
devas postuli ke Eo. estu taŭga lingvo por ĉio, literaturo, komerco,
scienco, juro, diplomatio ktp. Ne malgranda postulo ! Ĝi do devas
esti kapabla por esprimi ĉiujn nuancojn de penso kaj sento kaj por
esti uzata en ĉiuj branĉoj de scienco kaj tekniko kiuj evoluas kaj
konstante bezonas novajn terminojn. Nu, se multaj de niaj kunmetitaj
vortoj jes taŭgan por la ĝenerala, Ciutaga vivo, ni devas konfesi ke
ili ne ĉiam taŭgas por esti precizaj difinoj. Ne kredu ke la aŭtoro
estas por senbrida, senkontrola, arbitra enkonduko de neologismoj.
Sur p. 349 ekz. li skribas pri unu kategorio de neologismoj ke oni
antaŭe devas esti certa ke " la esprimota nuanco vere kaj egale
ekzistas en pluraj de la ĉefaj lingvoj, due, ke oni urge bezonas ĝin
en Esperanto ". G.W. volas do submeti Ia enkondukon de neologismoj al certaj reguloj. Tio estas sendube racia. Sekve de tio li kredas
ekz. ke " persvadi " kaj " ekspekti " ne havas ekzistrajton ; ĉar ni
jam havas la taŭgajn konvinki kaj atendi. Aliflanke G.W. mem komencas ĉapitro per neologismo : " Editoraj Demandoj " (p. 257) kaj
lia pravigo ne konvinkas min. Do, ekstaras antaŭ mi la demandoj :
kiu(j) juĝos ? Kiu(j) rajtos enkonduki la necesajn neologismojn ?
Kiuj, aŭ kiu instanco decidos ? Ŝajnas al mi ke kuŝas tie-ĉi vasta
".
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labortereno por nia Akademio kiu urĝe kaj fervore komencu labori.
Post tiuj " editoraj demandoj " en kiuj li i.a. pritraktas la novan
eldonon de la Fundamenta Krestomatio, la fidindecon de la teksto de
la Originala Verkaro, kaj la Malnovan kaj Novan Testamentojn,
estas kompreneble tempo por denove iom distriĝi, per " Interludo
LL " (p. 293 - 297) kiu estas speciale por la amantoj de la ŝakludo.
La tria parto de la libro estas dediĉita al " Niaj Perspektivoj ".
Se, de la du antaŭaj partoj oni povis diri ; nu, ili estas por tiuj kiuj
volas enprofundiĝi en la lingvo, la tria estas absolute por ĉiuj esperantistoj, kiuj nepre nepre devas legi gin, Ni jam delonge scias ke la
lingvodiverseco estas maihelpo por internacia kompreniĝado ; sed
nenie ni vidis la problemon tiel funde, tiel profundsence kaj sekve
tiel konvinke pritraktita kiel en tiu-ĉi libro. Ni nun ankoraŭ preterlasa3 la fakton ke la legado de tia ĉapitro estas vere eduka, formada
por la menso. Ekz. kie li pritraktas la " subkomprenitajojn " kiuj
svarmas en la naciaj lingvoj (p. 317 k.a.) . Nur ni devis iom mokridi
kiam la aŭtoro parolas pri la belga nacia sento sur p. 317. Tio estas
evidente io kion li nur konas supraje. Cetere, estus ege interesa
studo, kiu devas ankoraŭ esti farata, en kio konsistas la nacia sento
kaj kiel ĝi ekestis ĉe la diversaj popoloj. Mi ne volas citi tie-ĉi kion
G.W. skribis supre sur paĝo 340. Sed se multaj legas tion, ĝi vekigos
tumulton.
En la dua parto de tiuj perspektivoj. la verkisto komparas Esperanton kun ĝiaj konkurantoj. En unu subĉapitro, intende de tiuj kiuj
ne konas 1a Nederlandan lingvon, li resumas kaj komentarias la
faman verkon de Dr. Manders : " Vijf Kunsttalen ".
Finas la ampleksan verkon " Historia skizo de la E-o. movado
kies evoluo kuraĝigas la aŭtoron iom aŭguri por la estonto. " Ĉar se
io estas evidenta al ĉiu kiu scias legi en la lingvaj kaj sociaj fenomenoj, tie estas ke Esperanto estas definitiva akirajo de la homa kulturo " (p. 423) .
Tiu-ĉi recenzo — jam iom longa ĉu ne ? — ne ankoraŭ sufiCas.
La plej multajn ĉapitrojn mi ne priparolis. La verko meritas citajojn
por ilustri la brilan stilon. Kia sparkanta spirito ekz. en la " Raporto
ĉe publika kunveno de la Akademio " (p. 198) . Kiaj sugestaj bildoj
la aŭtoro diras ke la subjekto kaj la objekto formas kun la verbo la
sanktan triunuon de la parolo. (p. 130)
Homoj facile uzas superlativojn kiam ili estas entuziasmigitaj.
Kaj mi jam ie legis pri tiu-ĉi libro kiel pri iu biblio. Sed kiam oni
demandas al mi Cu tiu verko meritas la nomon ĉefverko, mi, post
bona pripenso, respondas jes. Se vi aĉetos tiun verkon, vi posedos
Cefverkon. Kaj se eble kelkaj inter vi pensas : estas denove tiom la
mono ", mi diras ke la prezo estas tre malalta por ĉio kion la verko
donas.

Drs. F. R.
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La Naturalismo kiel doktrino Interlingvistika (III)
La rimarkoj faritaj de W. Wellekens en tiu-ei revuo, n-o 5, 1959,
kontraŭ mia artikolo aperinta en la antaŭa numero, klare montras ke
tiu ano de Interlingue-Occidental ne kaptis la esencon de Esperanto
kaj ankaŭ ne la celon kaj karakteron de lingvo internacia ĝenerale.
Lingvo internacia estas SOCIA FENOMENO, kies kriterio de boneco
estas sole ĝia praktikebleco kaj la volumeno de la servoj plenumataj
pere de ĝi. (Komparu : Lapenna, " Retoriko ") . Se do iu projekto
(kiel en tiuj monatoj ĝuste lingvo, al kiu aniĝas Wellekens) ankoraŭ
ne sukcesis atingi fiksan formon (la revuo " Cosmoglotta " daŭre
dediĉas duonon de la paĝoj al reformdiskutoj, nuntempe), tio estas
simptomo ke la lingvo de Wellekens ankoraŭ ne estas socia fenomeno,
sed dependas 37 jarojn post sia komenco — ankoraŭ de la volo de
kelkaj individuoj.
Danke al la F.E. mi povas respondi al W.W., pensante ke tiaj diskutoj vekos multajn esperantistojn el siaj revoj sur laŭroj jam akiritaj.
Por eksterlandanoj mi diras ke en Flandrujo kaj Nederlando tiuj argumentoj estas pli sencaj kaj necesaj ol alilande, ĉar ankoraŭ nun en
Nederlando eldoniĝas la lastaj revuoj por Volapŭk kaj Latino sine
Flexione kaj estas unu centro de la Occidentalmovado. Signo de tiu
aktiveco estas ekz. la majstra disenacio de nia samideano W.J. Manders (en filozofia fakultato de Utrecht 1943) pri " Vijf Kunsttalen ".
Wellekens riproĉas al Esperanto ke ĝi ne estas logika. Nu, ek de
kiam L.I. devas antaŭ ĉio esti logika ? (1) La sola tasko de helplingvo
estas ebligi paroladon kaj komprenadon de homoj el eiuj tavoloj sociaj.
Kiel ĝin montras ĉiujare la U.K. tiun taskon ĝi suverene plenumas.
Homoj kiuj eklernis la lingvon nur kelkan tempon antaŭ la kongreso,
jam freŝe kaj senpere babilas en ĝi. (2) Supera logiko en ĉiuj instancoj
nur barus tiun ekstreme fluan komunikadon. Mi prenas kiel ekzemplon
tekston en la Interlingua de International Auxiliary Language Association, ellaborita ĝis 1951, por ilustri ke tia lingvo certe neniam fariĝos
I.L. por ĉiuj sociaj tavoloj aŭ por Azianoj (Esp. ja pli kaj pli fariĝas
ankaŭ interlingvo kun la Oriento). Jen la teksto : Le composition de
numeros telephonic per medio del disco a cifras es lente e debe esser
lente pro que le varie signales son identificate per le intervallo del
tempore requirite per le retorno del disco al position neutre. On ha
disveloppate un nove systema que labora con signales componite ex
duo de cinque frequentias e que possede un capacitate theoric de
100 signales per secunda. Pro utilisar iste rapiditate, le nove apparature non se servi de un disco sed de un tabulatura de buttones, per
medio de que on compone le desirate numero, ante que on subleva le
ascoltator. Si le prime essayo non establi le desirate connexion proque
le linea es occupate on pote re-essayar plus tarde sin recomponer le
mesme numero.
Mi citas tiun tekston specimenan por montri al vi kelkajn tre
danĝerajn punktojn. Homo sen gimnazia edukado neniam povos lerni
g _n. Por Japano ĝi estas same malfacila kiel ekz. la Hispana aŭ alia
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eŭropa nac'a lingvo. Nur la malmultaj homoj povus servi sin per ĝi,
kiuj staras sur la humanisma tradicio mez-eŭropa. Niaj kritikantoj ja
diras ke ankaŭ en Esp. tiuj personoj devas lerni multajn novajn vortojn (neologismoj). En tio ili trafas vere esencan punkton kaj kun
bona instinkto la plimulto en la publika opinio de Esperantujo abomenas la daŭran enkondukon de neologismoj. Tiu publika opinio sentas ke en la ne-scienca, ĉiutaga vivo oni povas (per sufiĉe da intelekto)
servi sin tre bone per la fundamenta vortaro. (3)
La lingvo Occidental (en 1948 taktike transnomita Interlingue)
kiun W.W. malbone kaŝite propagandas en siaj rimarkoj havis la
ŝancon dum 37 jaroj de sia ekzisto enkonduki sin en la mondo kaj
fariĝi serioza rivalo de la esperantismo. Ĝi estas sistemo duone naturalisma, duone kun aŭtonoma gramatiko, kaj ĝis hodiaŭ ĝi ne povis
dec`diĝi, ĉu ĝi volas plireguligi sian gramatikon kaosan kaj standardigi
Ia vortaron aŭ ĉu ĝi volas adheri al la senkompromisa naturalismo de
la International Aŭxiliary Language Assoc'.ation, kiu neas en sia
lingvo ĉiun aŭtcnoman vortfaradon per artefaritaj aŭ analogio-principoj. Kiel mi vidas la aferon, la gvidantoj de Occidental preparas nuntempe la definitivan adheron al la 1951 ellaborita lingov " del dirite
Assoc°ation Interlingua ", ĉar ili komprenis ke ilia lingvo, kies plej
multaj membroj kaj gvidantoj (G ŭ r, Pigal, Berger) jam transiris al
Interlingua, ne povos teni sin sen klare difinita ideologio interlingvistika. Do, ni povas limigi nin je kritiko pri Interlingua, kiu en la ok
jaroj de sia ekzisto per sia klara sinteno gajnis en Usono kelkajn
prestiĝon.
W. Wellekens miskompre&s min, se li skribas ke mi prenis Interlingue kiel modelon por mia artikolo pri naturalismo. Tute ne, la hodiaŭa aspekto estas tia, ke Interlingue estas unu el multaj senvaloraj
artefaritaj projektoj kiuj servas al neniu sed per sia jardeka pclemika
plumadaĉo — ne volante rekoni la juĝon de 1' publiko — malutilas al
nia komuna afero. Aliflanke, Interlingua vere jam el siaj principoj
estas io tute alia ol unu el la senutilaj, artefaritaj projektoj kaj pro tio
ŝainas al mi priparolinda. En mia artikolo mi klare diris (kaj la temo
estas unusenca) , ke mi ne kiskutas pri unu speciala mondlingvoprojekto (ili eiuj ne meritas tion), sed pri tre minacema ideologio, la
naturalismo, kies bonajn flankojn ni en propagando povas eluzi kaj
kies malbonajn flankojn ni devas ekkoni por trafe kontraŭargumenti.
(4) Mi memorigas pri la parolado de Prof. Lapenna en Ma:nz, en kiu
li diris ke pro la natureco de nia lingvo la kelneroj tre rapide adapte
komprenis Esperanton (" glaso da vino, kafo, teo ; strato de la Respubliko ktp.) . Ĉiu el ni devas havi kontraŭargumenton, se oni demandas
al ni aŭ volas konvinki nin ke frazo kiel la jena estas unuavide pli bone
komprenebla : Hic ille describe le rolo international de certe linguas
historie, incluse varie linguas regiona] e specialisate, e le massa del
projektos de linguas international o universal que la essite consciemente construite ". Ni devas vidi ke ankaŭ Esp. estas tre facile komprenebla kaj estas aliflanke multe pli facile praktikebla en skribo kaj
lego. La atakoj de W. Wellekens montras, kaj mi en mia medio de
Germana universitato jam kutimiĝis pri ĝi, ke ni devas esti tre singar37

daj kaj atentemaj en rilato al la principoj, laŭ kiuj aliaj mondlingvoj
estis ellaboritaj.
Nia plej forta argumento, mi ripetas, estas la socia fenomeno
(preskaŭ miraklo) : Homoj plej diversaj havas ĉiujare la multajn senperajn kontaktojn en miloj da okazoj. Nia kredito fundas sur la fakto,
ke ni havas jam la kontaktojn, dum ke aliaj interlingvistoj pretendas
ke ilia sistemo povos servi tiel.
PETER BEISWANGER TUBINGEN.

Noto : aldoninda al la listo de libroj pri Interlingvistiko estas tiu de prof.
Mario Pei « One language for the world and how to achhwe it ». Devin-Adair,
New-York, 1958 ; 5 dolaroj, kiu nur skizas la problemon sed ne advokatas specialan projekton.
Notoj de la Redakcio : 1) Gi devas ankaŭ esti plej eble logika ; ĉar tiam ĝi
estas plej bone komprenebla kaj ĝi estas plej pedagogia.
2) Iom troigita ! Jes tiuj kiuj havas lingvan senton kaj parolkapablecojn.
3) Fakte ni konstatas tie-ĉi la saman evoluon kiel en la naciaj lingvoj. Kaj
ju pli ni deziras ke Esp. estu utiligata ankaŭ sur terenoj de diplomatio, scienco
ktp. despli montriĝos necesaj la nuancdonantaj, specialaj kaj do ofte novaj vortoj.
4) Cu vere tre minacan!ta ? jes en malvastaj rondetoj de tielnomataj intelektuloj.

Recenzoj
« Sennacieca Revuo » jaro 1960 ; num. 18. Eld. S.A.T. Avenue Gambetta 67 Pa-

rizo 20. 58 paĝoj ; prezo : 35 belg. fr .
La enhavo estas denove plej varia. Kaj, mi volas tuj diri, enestas nova artikolo
de R. Sohwartz « Laŭ mia ridpunkto ». Mi scias ke multaj jam nur pro tio aĉetos
la kajeron. Jen la alia enhavo : artikolo pri R. Descartes ; Italio : geografio, historio, ekonomio, politiko ; Striko, socialismo kaj sindikatoj ; artikolo pri Danio ;
Marjorie Boulton pri kelkaj motivoj en Anglaj studentaj kantoj ; la ekonomia
strukturŝanĝo de la nuntempa industriismo. Ciuj tre interesaj ! Kaj la posedantoj
de la romano « Vojaĝo al Kazohinio » devas nun aĉeti tiun kajeron por tute bone
kompreni ĝin, ĉar la aŭtoro, S. Szathmary, skribis multajn klarigojn en ĝi. Trovigas ankaŭ unu poemo. Resume, ni tre rekomendas. Cetere, por tiuj kiuj konas
ia eldonon de SAT. rekomendo ne plu necesas.
BALDUR RAGNARSSON « Stupoj sen nomo » Nro. 1 de la nova serio « Beletraj
Kajeroj » eldonita de « Stafeto » de J. Regulo Perez en La Laguna, Tenerife
Kanariaj Insuloj. Paĝoj : 128 + 8. Prezo : 1 dolaro.
« Habent sua fata libelli ». Per tiuj enkondukaj vortoj de la « Proiogo », la
eminenta eldonanto aŭ eldonisto direktas sin al ... sendube ne al la « vulgum
pecus ». Tie li rakontas la « aventurojn » de tiu poemkolekto kaj ankaŭ kiamaniere li sukcesis dekoracigi ĝin per Picasso(j) ! Tiu lasta fakto espereble efikos
ke la esperantistaro kiel lavango ŝtormos sur la malmultaj 1.000 ekz. de tiu kajero ; kvankam la dekoracioj staras en rilato kun arto proksimume kiel bovoblekado kun muziko. Sed la konsideroj de J.R.P. pri arto estas interesaj kaj, mi
kredas, pravaj. Kaj je la fino ni ekscias ke Picasso volis imiti infanajn desegnaĵojn. Nu, mi faras al vi la demandon, kara leganto, ĉu tio povas esti arto ? Al
psikologoj kaj artspecialistoj mi lasas (fruktodonan) diskuton pri tio. Kun kontenta sento ni eniras la poemaron ĉar la unua poemo estas ĉarma en sia modesteco kaj simpleco. Forte impresas la dua ĉar ĝi estas vizia. Mi ne komprenas la
trian ... kaj multajn aliajn ! Tio evidente ne signifas ke ili estas senvaloraj. Mi
devus eble relegi ilin mi ne scias kiom da fojoj. Tre originala kaj tre bela estas
ankaŭ la sesa poemo. Por ĝui la tutan kajeron ki kredas ke oni devas esti vera,
ĝisosta poezi-amanto. Mi esperas ke troviĝas multaj tiaj en Esperantujo. La provo
de eldonanto kaj poeto estas certe subteninda.
F. R.
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« Pollando - Historio - Geografio - Kulturo » eldonis PWN. en Warszawa en 1959
en la serio : Malgranda Universala Enciklopedio. 148 paĝoj ; multe ilustrita ;
formato 12 x 20 cm. prezo ne indikita.
Tre plaĉa kaj tre interesa eldono, tolbindita, modernaspekta, vera ornamaĵo
por la biblioteko. Multaj statistikoj kaj unu landkarto eksterteksta kaj kolorita.
Mallonge vi ekscias ĉion interesan pri la patrujo de nia Majstro. Se nia recenzo
aperas tiel malfrue, estas ĉar ni speciale skribis por ekscii la prezon. Vane !
« Polaj Okcidentaj kaj Nordaj Teritorioj ». Broŝuro de 48 paĝoj eldonita de
Powszechna Agencja Reklam ; ul. Bagatela 14 ; ilustrita.
Vi scias ke la Germanoj ne akordiĝas kun sia trudita orienta landlimo laŭ la
riveroj Oder kaj Neisse. Tie-ĉi broŝuro celas pravigi la aljuĝon de la teritorioj
oriente de tiu linio al Polujo ; kaj same por la okcident-nordaj partoj en kiuj
kuŝas Dantzig. Interesa pro la opini-esprimoj kaj leteroj de gravaj ŝtatestroj.
Denove la prezo ne estas indikita.
«Bulgario » eldonis Eldonejo por literaturo en fremdaj lingvoj Sofia 1959. 281 pafoj. Kaj ree la prezo ne estas indikita !
4
Malgrandformata sed tre ampleksa libro kun detalaj sciigoj pri Bulgarujo.
Ciuj eblaj aspektoj kaj aktivecoj estas pritraktitaj : historio, geografio, ekonomio,
arto ktp. ktp. Tre multaj belaj fotoj. Absolute valora havaĵo. Ni ŝuldas grandan
dankon al la Bulgaroj kaj speciale al niaj gesamideanoj tie. Plie, ni povas kun
fiero montri tian libron al turistaj gvidantoj kaj al ministerio de kulturaj aferoj.
« 15 jaroj da Popola regado en Bulgario » de la sama eldonejo en 1959. Broŝuro
de 93 paĝoj. Kaj eterne la sama afero : prezo ne indikita !
La verketo montras detale la atingaĵojn de la registaro en la lastaj 15 jaroj.
Dokumento.
RETO ROSSETTI : « Pinta Krajono » eldonis Stafeto de J. Regulo-Perez en La
Laguna, Kanariaj Insuloj, 1959. 128 Paĝoj. Prezo : 1 dolaro. En la serio :
« Beletraj Kajeroj ». Dekoracioj de Paul Klee.
Kaj senhalte Juan R. Perez eldonas novajn seriojn de verkoj. Cifoje li ĵetas
samtempe du kajerojn sur la artmerkato. Jen estas la dua. La fakto ke la 4 dekoracioj estas de P. Klee, donas specialan allogon kvankam mi opinias — kaj m.a
opiniesprimo en tiu afero devas esti tre humila — mi do ne kredas ke ili apartenas al la « granda arto ». Sendube ankaŭ Klee devas multege desegni antaŭ ol
venas, maloftfoje, iu vere bela arta kreaĵo. En kontraŭdiro kun la antaŭparolo de
Geraldo Mattos, mi ne trovis en tiu-ĉi poemkolekto grandan lirismon (kvankam
lirisman econ havas « al maljuniĝanta poeto » sur p. 29 kaj « Stumpaj arboj »
p. 60) kaj ankaŭ ne filozofian profundecon. (Oni ne nomu profunda filozofio ion
kio estas nur eĉ ne originala ekpenso, imitita de Schopenhaur !) Sed kia vervo .
Kia humoro ! Kia virtuobzeco ! Kia vortludado ! Ni pensis ke en tio lasta
R. Schwartz estis ne-egalita. Sed legu foje la « Saluto al G. Waringhien » sur p. 21.
Se do la verkisto ne vere profundetuŝis nin kiel kelkfoje M. Boulton tion kapablas, ni tamen ĝoje atestas ke ni multe multe guis kaj ni ne dubas ke la esperantistaro kun entuziasmo salutos la alvenon de tiu « Pinta Krajono ». Eble kelkaj
opinios enuiga ke denove aperas kelkaj poemoj pri konataj figuroj. Tio jam tiel
ofte okazis kaj pensigas pri intenca reciproka incensigo. Kaj tamen ni estas kontentaj ke ili aperis ĉar la kelkaj (nur 6) estas tre bonaj. La « Jubilea Eposo »
(p. 67-97) donas riman historion pri nia movado kiun multaj legantoj tre ŝatos.
En « Meztizo de la Mondo » la aŭtoro defendas la tezon (?) ke la homo estas
degenerinta simio ! Opinio kiel aliaj opinioj ! Sed en tiu parto la poemo « Aperturoj » sur p. 108 estas stulta. Bedaŭrinde ke la poeto ŝajne ne kapablis bridi sin.
Cu li opinias ke la kajero malpli valorus se tio ne troviĝus en ĝi ? Nun ĝi estas
kajero kun granda makulo. Entute ne hezitu aĉeti, kara leganto ! Multaj nacilingvaj kajeroj ne estas tiel ampleksaj, malpli valoraj kaj pli multekostaj.
Tiu-ĉi estas preskaŭ juvelo kaj vi estos kontenta posedi ĝin. La 1.000 ekzempleroj rapide forvendiĝu por ke baldaŭ aperu la aliaj promesitaj kajeroj de
Auld k.a.
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Afdeling Brugge. — Dum tre longa tempo kara leganto, vi nenion eksciis pri ni.

Tio tamen ne signifas ke ni nenion faris! Kontraŭe! Nia grupo estas tre laborema.
Kaj la laboro plej varia. Regule ni havas literaturan vesperon en kiu ni legas kaj
komentarias poemojn de Auld, M. Boulton, Baghy kaj aliajn ; ekzercajn vesperojn kiujn gvidas plejparte R. Martens laŭ originala kaj agrabla maniero ; esperantologiajn vesperojn sub gvido de la prezidanto dum kiuj ni legas el la fundamento aŭ el « Lingvo kaj Vivo » de Prof. Dr. G. Waringhien aŭ cl aliaj verkoj,
kaj komentarias ilin ; debatvesperojn pri plej diversaj temoj ,psikologio, arto,
koïonialismo, ktp.) kaj la neniam tro laŭdatajn cerbogimnastikojn sub gvido de
A. Dumarey, festdirektoro. De tempo al tempo ankaŭ parolado. Aŭ eĉ filmoj kaj
lumbildoj. En majo pasinta ekz. nia liga prezidanto S-ro Debrouwere el Kortrijk
venis paroladi pri sia vojaĝo al Sicilio kaj montris belegajn diapozitivojn. En
decembro lastjara venis Dr. Lapenna kiu paroladis antaŭ la du bruĝaj grupoj
kune. Kaj kelkajn tagojn poste okazis la Zamenhof memorigo, denove de la
du grupoj kune, en kiu nia prezidanto faris la festparoladon kaj R. Martens
gvidis esperanto-cerbogimnastikon.
Tiu lasta estis tiel interesa ke ni decidis prezenti ĝin antaŭ la Genta sekcio.
Tio okazis la 9an de marto. Unu monaton antaŭe nia prezidanto iris al la sama
tubo por tie paroladi pri la mondlingva problemo. La kurso tiu fojon sukcesis
brile ! 22 ! Kelkaj tre junaj elementoj ; kio faras ke ni povos nun starigi malgrandan geknaban sekcion. Kaj tuj poste nia vicprezidanto devis komenci alian
malvastan kurson en bruĝa antaŭurbo. En la momento en kiu mi nun skribas
rekomenciĝis jam la sporta sezono por ni, kiu daŭros ĝis fino de oktobro dum la
sabata posttagmezo, kaj dum la longaj tagoj ankaŭ unu vesperon semajne (sen
preterlaso de la laborkunvenoj !) La estraro konsistas nun cl jenaj personoj :
S-ino H. Roose-De Kersgieter ; s-roj F. Roose, R. Iserentant ; Gr. Maertens ;
A. Dumarey ; R. Martens ; C. Hinderijckx ; f-inoj S. De Koninck kaj A. van Wezel.
Afdeling Antwerpen. — Op 26 februari sprak onze voorzitter, dhr. E. Cortvriendt, voor de leden van de Hansa-kring in de Hansa-zaal van de kapel van
Bourgondië te Antwerpen over het onderwerp « Wat biedt Esperanto aan de
zakenman ? » De belangstelling van de aanwezige zakenlieden bleek uit de talr.jke
vragen die aan de voordrachtgever werden gesteld na deze spreekbeurt die
schitterend werd ingeleid door voorzitter de Man.
De maandelijkse vergaderingen van onze afdeling worden steeds trouw door
een bevredigende kern esperantisten bezocht. Onze kursus in het V.T.B.-hoofdgebouw zal rond Pasen eindigen.
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