
DE TAAL DER STER
1

hoofd van de dode BLAVUS aan en zei als tot
een levende :

„ Ik ga. vadertje... Vrede zij met u t "

•

En KURO ging. Zijn sandalen betraden alle
wegen van JERUZALEM tot de LIBANON en
overal leerde hij hen, die naar hem luisterden
wilden, de taal der ster. Maar heel weinigen
hadden de tijd om hem het oor te lenen ; zij
hadden het veel te druk met het maken van  -weet
opstand.

Sinds hot de timmermanszoon van NAZARETH
aan het hout spijkerde leek het Joodse volk
met volkomen krankzinnigheid geslagen. Steeds
roekelozer en hooghartiger ging het tekeer te-
gen de Romeinse bezetter. En eens toen KURO
tot enige wijnplukkers sprak vlakbij het KAR-
MEL-GEBERGTE, zag hij hoe de ster, welke
hem zo trouw de weg wees. plots aan 't sid-
deren ging en snel in de richting van het
Zuiden vooruitschoot.

Angstig liep KURO de ster achterna en zij
schonk hem geen rust. Dagen en nachten lokte
zij hem verder door haar ongewone snelheid.
De sandalen van KURO en ook zijn voeten wa-
ren stukgelopen toen hij de grens van JUDEA
bereikte. Maar zijn arme voeten kregen geen
rust noch tijd om te helen.

Op de weg van BETHEL raar JERICHO kwa-
men grote mensendrommen KURO voorbij. Zij
rukten zich in wanhoop de kleren van het
lichaam en schreeuwden KURO toe : „ Keer
terug. herder, want een vreselijke ramp is over
ons volk gekomen. TITUS. de Romeinse hond.
heeft de heilige stad verwoest. Er is gebeurd
wat de gekruisigde Nazarener eens voorspelde ;
in Jeruzalem is geen steen meer op de andere
gebleven. Keer terug, herder I "

Maar KURO keerde niet terug. Hij volgde de
ster en die leidde hem, buiten JERUZALEM om,
naar BETHANIE en van BETHANIE naar BETHLE-
HEM. Deer vond KURO de mensen in grote
angst toebereidselen maken voor de vlucht en
ook zijn eigen vrouw en dochters en zoons ver-
keerden in grote vrees voor de wraak der Ro-
meinen en wilden vluchten voor het gevaar.

KURO keek op naar de ster en hij zag hoe ze
onbeweeglijk stilstond boven de stal, waar hij
ze in die heilige nacht voor het eerst had ge-
zien. Toen trachtte KURO de zijnen gerust te
stellen. maar de zijnen wilden zich niet laten
geruststellen. Zij maakten zich reisvaardig en
smeekten hem met hen mee te gaan.

KURO echter keek op naar de ster en weiger-
de. Hij rilde onder de afscheidszoenen zijner
vrouw en kinderen en zijn hart werd heel
zwaar in de eenzaamheid van het verlaten
BETHLEHEM.

Toen kwamen de Romeinse krijgers BETHLE-
HEM binnen. Zij plunderden wat er te plunderen
viel, staken de huizen en de hutten en de stal-
len in brand. Vóór een stal vonden zij een knie-
lend herder en toen zij hem met hunne korte
zwaarden doorstaken. zagen zij hoe zijn breken-
de ogen zich naar een vreemdgroene ster boven
de stal keerden en zij hoorden zijn rochelende
stem smeken :

,. Heer, laat mijn nageslacht mijn werk voort-
zetten I... "

Ontsteld keken de Romeinen elkaar aan, zij
hadden de stervende herder horen smeken in
een taal, die de hunne niet was, en toch had-
den zij die taal begrepen. De krijgers staken
hun zwaarden weg, keken naar de dode aan
hun voeten en naar do ster boven hun hoofden
en zij dorsten niet het vuur aan de stal te
brengen.

Toen do Romeinse soldaten heengingen van
do plaats, ging ook de ster heen. Zij schoot heel
hoog op en zette koers naar het Oosten, naar
waar de vrouw, dochters en zoons van KURO
zich heenspoedden.

En de ster volgde de vluchtelingen. Ze volgde
hen naar het land der MOREN, over de MID-
DELLANDSE ZEE, door SPANJE. Eeuwen volgde
de ster hen op hun rusteloze tocht door een
vijandige, gevaarlijke wereld. Zij zag hun aan-
tal toenemen als de sterren aan de avondhe-
mel en zij zag hun aantal slinken in pogroms
van vuur, bloed en staal. In deerniswekkende
paniek zag zij hen maar steeds verder vluch-
ten voor mensen die hen haatten. En de ster
wachtte geduldig op hd xr ogenblik.

Achttien eeuwen na hun vlucht uit BETHLEHEM
achtte de ster eindelijk de grote stond aange-
broken. Tussen OOST en WEST, in de plaats
BIALYSTOK, daalde ze vanuit de hoogste hoog-
te.

Enige herders uit LITWA-land, die hun kud-
den in de buurt van BIALYSTOK hoedden, za-
gen de vreemde klaarte der dalende ster en zij
werden door vrees bevangen. Maar terzelfder-
tijd sprak tot hen een stem, die niet de stem
van de wind of niet do stem van de storm kon
zijn :

„ Vreest niet, want zie, ik breng u een bood-
schap van grote vreugde : dat heden een kind
geboren werd, dat de mensen een taal zal
leren waardoor .zij elkander zullen leren begrij-
pen als kinderen van één gezin en die hen
Vrede brengen zal... "

In de harten der herders was geen verbijste-
ring of vrees meer. Zij zegden tot elkaar.

„ Laten we gaan om te zien wat geschied is.
wat de hemel ons veropenbaard heeft... "'

Zij zagen een enorme ster die pal boven de
houten woning der ZAMENHOFS stond en zon-
der schroom traden zij het huis binnen. Zij
vonden er een man en een vrouw en een kind.
Diep bogen de herders en de oudste onder
hon verklaarde wat over dit kind geopenbaard
werd.

De vader van het kind schudde het hoofd.
Maar de moeder kromp ineen en zei.

„ Ik bewaar uw woorden en overdenk ze in
mijn hart... "

En toen de herders weer buitenstonden, sprak
de oudste onder hen :

., Er gebeurden vreemde dingen... "'
„ Ja, vreemde dingen, " antwoordden de an-

deren.
., Wij hebben vreemde dingen gezien met onze

ogen en even vreemde woorden gehoord met
onze oren " zei de oude.

, Ja, vreemde woorden " fluisterden de Her-
ders.

„ Vreemde woorden. in een vreemde taal ",
zei de oude. „ En wij hebben allen die taal
begrepen. "

De oude herder hief het hoofd op en keek in
de groene klaarte boven het huis.

„ En het kind zal allen die taal leren kennen,
de taal van de Vrede ", zuchtte de oude.

,. Ja, het kind zal de mensen de taal der ster
schenken, " dachten de herders.

•

Een kerstproke die begint te Bethlehem en eindigt te Bialystok,

door Frans Carolina RIDWIT
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„ Ach ", zei BLAVUS tot de andere herders.
„ zwijgt me over die volkstelling... Gewoon een
echanae hoe do laadvoogd, QUutINIUS, het volk
ne wegen opzendt... Ce,storun ontmoette ik te
JERUZALEM bergbewoners van TAUSUH u,t GALI-
LL A met gewonde voeten en naakte lichamen...
Dagen on nachten waren ze op stap om zich
in j4 RUZALEM, hun stad van herkomst, aan te
molden... 'Ze lagen als melaatsen tegen de tem-
peimuren aan, kreunend en zuchtend van uit-
t.:utting en honger... Maar niemand bood hen
een p+aate in zijn huis ot een nrood. want alle
huizen wa.on gevuld met gasten en zelts kruimels
van het brood worden gegeten...

De oude BLAVUS schudde zijn witte haren,
die glansden in hot licht der sterren.

„ Ge spreekt van JERUZALEM, oude ", zei do
jongste dor herders, KURO, die eigenlijk maar
een zwijnenhoeder was. In BETHLEHEM is hot
gewis :net beter... De mensen liggen er langs
de wegen en smeken om wat wijn en brood...
ln het huis mijner verloofde zijn er thans meer
gasten dan er ooit ongedierte is geweest... "

Enige herders gichelden, maar de waarschu-
woude stem van de oude BLAVUS deed hen de
buksen wenden naar iets in de nachtlucht, oen
klaarte die geen ster was on ook geen maan.
Een klaarte, die maar aldoor groter werd en
recht op hen scheen af to komen.

Dezelfde herders, die zoeven gegicheld had-
den, gilden nu even.

BLAVUS 1... OUDE I.... ", schreeuwde de
jonge zwijnenhoeder in paniek. „ Het licht komt
op ons af... Wat betekent het ?... BLAVUS, het
zal ons blind maken 1... Zeg ons wat wo doen
moeten... "

Maar de wijsheid van de oude BLAVUS reikte
niet zover. Tevergeefs martelde hij z'n arme
hersens om zich iets uit z'n lange leven te
herinneren, dat vergeleken kon worden met dit
wondorbaro licht. Toch voelde de oude BLAVUS
helemaal niets als vrees en hij zag hoe de
grote kudde waarover zij de wake hadden, in
de weiden rond BETHLEHEM verlicht werd door
cie vreemde klaarte en hoe de runderen en de
schapen rustig verder graasden.

Zwijg en neem een slok wijn ", zei de oude
BLAVUS kalm. ., Ik geloof. dat er ons deze
nacht dingen zullen gebeuren. die nooit oog
heeft gezien en oor heeft gehoord... "

Nauwelijks had BLAVUS deze woorden ge.
sproken of een stem. die niet de stem van een
mens of ook niet de stem van de wind of de
storm kon zijn, riep in de nacht :

„ Vreest niet. want zie. ik breng U een bood-
schap van grote vreugde, die voor het ganse
volk zal zijn : dat u heden een Zaligmaker is
geboren, die CHRISTUS de Heer is. in de stad
van DAVID. En dit rij U ten teken : gij zult een
kind vinden, in doeken gewikkeld en in een
kribbe gelegen. "

Even zweeg de stem, die geen stem was. en
toen zongen vele stemmen die evenmin stem-
men waren :

„ Ere aan GOD in de hoge en vrede op aarde
aan de mensen van goede wilt

Toen trad er plots een stilte in. die verschrik-
kelijker was dan alle geluid. De oude BLAVUS
keek naar de herders en hij zag hoe zij onbe-
weeglijk lagen, met het gelaat naar do aarde
gekeerd als doodgebliksemd. Do oude BLAVUS
keek naar de kudde en hij zag hoe de dieren
onbeweeglijk stonden alsof ze van zout waren.
De oude Blavus keek ook naar het vreemde
licht en hij zag hoe het geworden was tot een
ster. een geweldige vijfpuntige ster. die pal
boven de stallen der kudde stond en ze in een
groenachtige klaarte zette.

In het hart van BLAVUS was geen verbijste-
ring of vrees. Toen hij gezien had wat zee ogen
konden zien, sprak hij tot de herders alsof een
ander door zijn mond sprak. want zijn woorden
waren niet in de taal die hij gewoon was tot
de herdors te spreken :

., Laten we gaan naar onze stallen om te
zien wat geschied is, wat de Heer ons geopen-
baard heeft. "

En de herders waren niet dood. Zij begrepen
hem, want zij richtten zich onmiddellijk op en
volgden hem.

Als onder een grote lichttent stonden de stal-
len onder de geweldige ster en toen BLAVUS de
poort von de grootste dor stallen openwierp,
bemerkte hij, dat het licht der ster noch door
muren of stroo kon weerhouden worden.

Achter de oude Blavus aan traden de overige
herders in de vreemde klaarte van de stal en
toen zagen ze wat de stem, die geen stem was
en een taal sprak die geen taal was. hen had
verkondigd : in een kribbe zagen zij een kind
en nevens het kind knielden een man en een
vrouw.

Toen de oude BLAVUS de man en de vrouw
zag. knielde hij eveneens en dadelijk zonken
de herders achter hem op de knieën. En weer
anrak de stem, die de zijne niet was, door
BLAVUS' mond van wat over dit kind geopen-
baard werd.

De man nevens de kribbe schudde het hoofd.
Maar de vrouw kromp ineen en zei :

., Ik bewaar uw woorden en overdenk ze in
mijn hart... "

De oude BLAVUS stond op en wenkte de
herders. Doch op hetzelfde ogenblik schetterden
busten bazuinen en door de stalpoort stapten
drie reuzen naar binnen. Ze droegen rijke ge-
waden en op hun hoofd prijkten zware kronen.
De eerste was blank, do tweede geel, en de
derde zwart van huid en in hun armen 4roegen
zij goud, wierook en myrrhe. Vóór d kribbe
vielen zij ter aarde en hunne schatten aanbie-
dend, spraken zij tot het kind :

„ Gegroet, nieuwgeboren Koning der joden.
want wij hebben Uw ster in het Oosten gezien
en wij zijn gekomen om U te aanbidden. "

Zachtjes wenkte BLAVUS de herders en op de
toppen hunner blote voeten verlieten zij de stal.
En toen ze buiten stonden in de nachtlucht fluis-
terde de oude herder:

., Er gebeurden vreemde dingen vannacht... "
„ Ja, vreemde dingen.... " zeiden de andere

herders heel zacht.
„ Wij hebben vreemde dingen gezien met onze

ogen en even vreemde woorden gehoord met
onze oren. " zei BLAVUS.

„ Ja, vreemde woorden..., " zeiden de ande-
re herders nauwelijks hoorbaar. ,. Wij hebben
de taal van de hemel uit de monden der en-
gelen gehoord en de taal van de aarde uit de
monden der koningen en het was eenzelfde
taal... "

„ Ja, één zelfde taal... " zeiden de andere
herders bijna geluidloos. .. En wij hebben allen
die taal begrepen. " zei BLAVUS, „ die taal
heelt door mijn mond gesproken zonder dat ik
ze kende. Het moet de taal zijn van de enge-
len en van de mensen samen, "

De oude BLAVUS hief hot hoofd op en keek
in de groene klaarte boven de stal.

„ Onder het licht dier ster bestaat er slechts
één taal, " fluisterde hij.

„ ja, de taal der ster ", dachten de andere
herders. • • •

Het leven jn JERUZALEM was heerlijk en op-
windend. Heerlijk en opwindend sedert dio gek
van NAZARETH in de stad was verschenen op
zijn belachelijk ezelsveulen. Het was een in-
tocht geworden zocht alleen een dwaas wordt
voorgehouden ; kinderen hadden bloemen voor
de hoeven van zijn ezel geworpen, met pal-
men gezwaaid en geroepen : „ Hosanna, de
zoon van DAVID. gezegend zijt gij die komt in
de naam des Heren 1 "

Alles had die Nazareense gek zich laten wel-
gevallen ; de hoogste huldeblijken en de diepste
vernederingen. Hij deed wonderen zoals nim-
mer de grootste proleten hadden gedaan. maar
hij kon zichzelf niet eens uit do klauwen der
beulen verlossen. Hij kende de Schrift beter
dan de geleerden, maar hij wist niets in te
brengen tegen hun beschuldigingen voor PILA-
TUS en HERODES. Hij was de zoon van de gro-
te koning DAVID. maar naast de moordenaar

BARABBAS, leek hij klein en nietig. Hij daagde
eenieder uit. de Tempel af te breken en be-
loofde hem in drie dagen weer op te bouwen,
maar toen hij tot de dood op het hout werd
veroordeeld moest SIMON VAN CYRENE hem
zijn kruis helpen dragen. Hij waande zich mees-
ter over leven on dood, maar op GOLGOTHA
was hij doodgebloed als een gekeeld schaap
tussen twee moordenaars. Hij getuigde over
zichzelf als het licht der wereld, maar zijn lijk
werd door JOZEF VAN ARIMATHEA in de duis-
ternis van het graf begraven.

De beroering, die ontstaan was bij de intre-
de van do timmermanszoon uit GALILEA, had
lang kleur gegeven aan het leven in JERUZALEM.
Doch toen de doodskreet van de dwaas had
weerklonken op de schedelplaats : „ ELI, ELI,
lemma sabacthani I " meende ieder van JUDEA,
dat het weer een kleurloze tijd onder de Ro-
meinse bezetting ging worden.

Edoch, het leek er op, dat de dood van de
zachtmoedige Nazarener meer geweld veroor-
zaakte dan zijn leven, want, nauwelijks was
zijn laatste kreet verstorven of de hemelen ver-
duisterden, de aarde beefde. de rotsen spleten
en het voorhangsel van de Tempel scheurde van
boven tot beneden. De honderdman on die met
hem JEZUS bewaakten waren de stad komen
binnenrennen on hadden verschrikt over Hem
getuigd : .. Waarlijk 1 Deze was de zoon Gods !"

En de gebeurtenissen hielden niet stil. De
opperpriesters en Farizëen hadden. dol van angst,
gewapende lieden naar het Graf van de Ge-
kruisigde gezonden om de dode te bewaken.
want zij herinnerden zich plots wat de levende
hen had voorspeld : .. Na drie dagen zal ik
verrijzen ". Maar de derde dag had men de
wachters blind en het graf ledig gevonden.

Vele vrouwen en mannen. die eens hadden
gebruld : „ zijn bloed kome over ons en over
onze kinderen " liepen door de straten der
stad luid verkondigend hun geloof in de CHRIS-
TUS en schimpeld op de opperpriesters en Fari-
zeën.

Ja, heerlijk en opwindend was het teven in

de heilige stad JERUZALEM. Deed nu weer niet
het gerucht de ronde, dat Hij verschenen was
deer waar Zijn disicipelen zich samen bevonden
achter gesloten deuren uit vrees voor de ver-
volgingen ? Werd niet verteld, dat er vuur uit
de hemel op de discipelen was neergedaald en
wondere gaven in geest en hart van die sim-
pele lieden had ontstoken ? Werd niet gezeefd,
dat de discipelen heden zonder vrees uit het
huis traden, waarin zij zich verscholen hadden.
en tot het volk spraken met woorden, die mier
waren dan woorden, en in een taal, die niet
de taal der mensen was ?

En allen van JERUZALEM spoedden zich naar
de plaats waar de apostelen getuigenis afleg-
den van Hem. Maar tussen de drummende me-
nigte was er één die langzamer vooruitkwam
dan alle anderen. In zijn rechterhand hield hij
een herdersstaf en met de linkerhand steunde
hij op de schouders van een bejaard herder,
KURO, die in zijn jeugd zwijnenhoeder was
geweest. De man met de herdersstaf was so
oud, dat weinigen hem zich nog konden herin-
neren als een vroegere herder uit BETHLEHEM.
een zekere BLAVUS. Hij was zo oud, dat zijn
lichaam als steen was en zijn oren niet meer
hoorden en zijn ogen niet meer zagen. Doch
toen de nieuwsgierige scharen hem voorbij-

trokken naar een doel, dat hij niet kon weten.
greep hij zijn staf en de schouder van KURO
en hij beduidde deze laatste op te stappen.

KURO voelde, dat hij de scharen moest vol-
gen. Heel, heel langzaam naderde hij de plaats
waar het volk zich verzamelde. Maar nauwe-
lijks had hij de uiterste rangen der nieuwsgie-
rigen bereikt of de hand van de oude BLAVUS
knelde zijn schouder met ontzettende kracht en
hij hoorde zijn holle stem, die uit een graf
scheen te komen :

KURO. hoort ge niets ? "
Inderdaad. KURO hoorde een ver verwijder-

de stem die van ergens tussen de menigte op-
klonk : „ Vrede zij met u 1 "

„ ja, " zei KURO en terzelfder tijd voelde hi'
de hand niet moer om zijn schouder en gleed
de oude BLAVUS in het stof van de straat.
KURO knielde neer en hief het hoofd op van de
oude herder. Met ontzetting stelde hij vast hoe
de anders uitgedoofde ogen van BLAVUS nu
schitterden alsof in elk zijner ogen zich een ster
weerspiegelde, hoe zijn afgeteerd gelaat straal-
de als onder sterrenglans en hoe zijn smalle
lippen bewogen. Diep, tot vlakbij do mond
van BLAVUS, boog KURO en hij voelde eerder
dan hij hoorde wat die mond sprak :

Hoort ge die stem. KURO ?... Herkent ge die
taal ?... Het is dezelfde taal die tot ons en uit
ons kwam in die vreemde nacht, dat wij het
Kind zagen... Het is de taal der ster... "

„ Het is de taal der ster, " fluisterde BLAVUS.
„ Die taal spreekt nu ook door de mond zijner

discipelen... En alleen die taal kan Vrede op
aarde brengen omdat zij door iedereen kan be-
grepen worden... Wees ook gij Zijn discipel.
KURO... zijn taal zal door uw mond spreken on
gij zult de wereld die taal Ieren... Het zal een
moeilijke taak worden. KURO, maar ook uw
nazaten zullen uw groots werk in de eeuwen
voortzetten... Ga nu en Vrede zij met U 1"

KURO stond op en keek naar de hemel. P"
zag de groene ster en het witte daglicht en hij
begreep, dat die stem hem de weg zou wijzen
over de aarde. Even nog raakte hij het voor-
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Nia nova redaktoro
senkonteste es tas
m•ultscia homo. Sed
tiun scion li malavare
kornunikas al sia vas-
ta legantaro. Ekzern-
ple, en piednoto fine
de la lasta paso de la
oktobra numero li in-
struas al ni ke Bue-

nos Aires estas Za argentina ĉef urbo, ke
Marseille estas f runca haverturbo kaj ke
New York estas usona urbego. Kiu estus
kredinta tion t

Sarrr.loke ii instruas al ni ke sefo es-
tas peperŝranketo. Mi restis perpleksa :
ĉu, ŝranketo por enmeti peperon f Pe-
pgiro ? Mi ne tre ŝatas konfesi inian mal-
scion kaj do petos de firmao Neologis•rn
d K° en Budapest (hungara urbo, kiu
denove vivas) la signifon de tiu nova
produkto.

Kune kun « yes » mia scio de Za an-
gla lingvo ampleksis ankaŭ -- mi al-
menaŭ, kredis tion — Za vorton « girl ».
En mia imago ĵi signifis sveltkruran
danc•ístinon. Eraro, instruas al mi sam-
loke nia kompetenta redaktoro : « girl »
signifas knabinon. Jes, knabinon kiun
ajn ! Eble la scienco estas afero tre
respektinda, malgraŭ ke gi ne respektas
niajn iluzi.ojn...

Sed atendu : nia redaktoro ankaŭ es-
tas mistifikulo ! Cu en la sama numero
li ne lokis nian Instituton — jes ja nian
Flandra-n Esperanto-Instituto-n — en
Polujon, precize en urbon Rzesrów ? !

Kaj ne jam estas la unua de aprilo !
PIK.

ESPERANTO EN DE JEUGD.
Toen onlangs in Nederland de leider

van de A.V.R.O.-Zondagsclub de luiste-
raars liet beslissen, in welke volgorde
tien zeer uiteenlopende onderwerpen
voor de microfoon zouden worden behan-
deld, kwam Esperanto met verreweg de
meeste stemmen als nummer één uit
de bus. Deze uitslag toont weer eens te
meer, dat de interesse van de heden-
daagse jeugd zich al niet meer uitslui-
tend beperkt tot bioscoop en dancing,
maar dat er ook onder de jongeren meer
belangstelling bestaat voor het wereld -
taalprobleem dan velen van ons vermoe-
den.

ESPERANTO EN WETENSCHAP.
Het jaarverslag van het actieve Bu-

reau voor toepassing van Esperanto in
de wetenschap in Nederland, welks le-
dental zich in stijgende lijn beweegt,
maakt melding van de heroprichting van
I.S.A.E. (Internacia Scienca Asocio Es-
perantista). In het voorlopig bestuur
werden o.a. gekozen Dr. v. d. Lek en Drs.
G. F. Makkink. In de sectievergadering
ter gelegenheid van het Esperanto-Kon-
gres te Bern werd van gedachten gewis-
seld over de uitgave van een internatio-
naal wetenschappelijk tijdschrift in Es-
peranto. Het plan bestaat, om op het
aanstaande Kongres te Malmii een aan-
tal geleerden met wereldnaam uit te
nodigen, in hun eigen taal een voor-
dracht te houden over een actueel onder-
werp. De voordrachten en discussies zul-
len in het Esperanto worden vertaald.
Dit plan opent wijde perspectieven voor
de practische toepassing van Esperan-
to op wetenschappelijk gebied.

WAT ZIJ OVER
ESPERANTO ZEGGEN.

Mr. Dr. S. J. R. de Monchy, burge-
meester van Den Haag : « Voor mij is
Esperanto de ideale wereldtaal. Het kan
niet en wil ook niet de moedertaal ver-
vangen. Het wil een der slagbomen weg-
nemen, die mensen van mensen schei-
den. Als zodanig verdient het de be-
langstelling van ieder, wien de toe-
komst van onze planeet ter harte gaat».

W. Drees, Minister v. Sociale Zaken in
Nederland : «Een internationale taal,
als wereldhulptaal graast de talen van
elk land, is onmisbaar. Esperanto vol-
doet door zijn eenvoud en zijn stelsel-
matige opbouw ten volle aan de eisen,
die aan een wereldhulptaal te stellen
zijn. De bruikbaarheid voor dit doel is
trouwens door de practijk reeds afdoen-
de bewezen ».

ENGELS OF ESPERANTO ?
Hierover velt A. E. Bradbeer, burge-

meester van Birmingham, volgend oor-
deel : « Een van de grootste hindernis-
sen, zowel voor de handel als voor de
internationale vrede en samenwerking,
vormen de taalmuren. Te veel vertrou-
wen wij op ons goed gesternte en wij ne-
men maar aan, dat onze handelszaken
kunnen worden behandeld en afgedaan
met behulp van de Engelse taal. Ik weet
uit eigen ervaring, dat het gebruik van
Esperanto kan dienen bij de uitwisse-
ling van ideeën en gedachten tussen
mensen, die anders geen woord van een
vreemde taal zouden verstaan. Het is
duidelijk, dat in de toekomst grote lan-
den als Rusland, Indië en China meer en
meer op de voorgrond zullen treden. Wij
zouden er verkeerd aan doen te veron-
derstellen, dat de wereld dat Engels als
de normale internationale voertaal zal
aanvaarden ».

Substantieven ( = zelfstandige naam-
woorden )zijn woorden die namen noe-
men van personen (vader, smid) , dieren
(kat, haring), zaken — dingen of voor-
werpen — (zee, gas), stoffen — ook stof-
namen genoemd - glas, hout). Al de ge-
noemde zelfstandigheden zijn concreet,
d.i. we kunnen ze met een of ander zin-
tuig waarnemen. Vb. : We zien de smid,
horen de zee, voelen de kat, ruiken het
gas, smaken de haring. Doch er zijn meer
woorden, die tot de substantieven wor-
den gerekend, hoewel ze geen namen
van zelfstandigheden zijn in de beteke-
nis hierboven aangeduid. Vb. : diepte,
schoonheid, vriendschap, die abstracte
G= tegengestelde van concrete) begrip-
pen noemen.

Een eenvoudig middeltje om in een
woordenreeks al de substantieven te kun-
nen ontdekken is het volgende : Kunnen
we vóór een woord, op zichzelf genomen
— dus los van alle andere woorden —
een lidwoord plaatsen, dan is dat woord
een substantief. Vb. : de taal, het hout,
een kat. We zeggen niet : de lang, het
vlug, een loopt, cie of. Lang, vlug, loopt
of zijn dan ook geen substantieven en
behoren tot andere woordsoorten.

OPMERKING. Nu kan worden opge-
worpen, dat in dit geval, woorden als
Jan, Maart en dergelijke, geen substan-
tieven zijn. Inderdaad, we plaatsen er
geen lidwoord voor. En toch behoren ze
tot de nu behandelde woordsoort : Jan
als persoonsnaam, Maart als tijdindeling
— evenals het uur en de dag —, maar
ze vormen een bijzondere groep onder de
substantieven, nl. de EIGENAMEN, die
als dusdanig meestal zonder lidwoord
voorkomen (zie de bijdragen over « Het
Lidwoord », in de October- en Novem-
ber-nummers) .

In Esperanto hebben we twee herken -

ningsmiddelen om de substantieven op te
sporen : a) Het vóórplaalsen van het lid-
woord : steeds la (aandacht voor de
eigennamen en kele bijzondere gevallen :
zie vorige bijdragen). Vb. : la patro, la
maro, la amikeco.

b) In Esperanto eindigen alle substan-
tieven op o. Vb. : Karlo, haringo, vitro,
belo. De letter o is de uitgang (finajo).
Nemen we die van het substantief af,
dan bekomen we de stam (radiko), waar-
over later meer. Vb.: gas(o), lign(o),
profund(o).

ENKELVOUD EN MEERVOUD.
1) Noemt een substantief slechts één

zelfstandigheid, dan zeggen we dat het
in het enkelvoud staat, of dat het een
enkelvoudig substantief is. Vb.: huis,
kievit, lot, Engelsman, korf, kat, kip, pot,
blad, vat, werkman, stad, schip, kruis.

2) Noemt een substantief meer dan
één zelfstandigheid, dan zeggen we dat
het in het meervoud staat, of dat het een
meervoudig substantief is.

Meervoudsvorm.
Beter was het, de hier juist boven-

staande titel zelf in het meervoud te
plaatsen, want... het Nederlands kent
vele wijzen om het meervoud van de
substantieven te vormen. Laten we dat
even nagaan op de vb. aangestipt bij
1). (De cursieve meervoudsvormen zijn
de juiste).

Het meervoud van vat is vaten ; toch
schrijven we niet : één kat, drie katen,
doch katten. Zo ook wordt lot, loten ;
maar pot geen poten, wel potten. Eén
kruis, twee kruisen ; dus : één huis,
twee huisen ? Wel neen : twee huizen.
Evenzo wordt korf, korven. Eén kip,
vier kippen ; één blad, veel bladen of
bladeren. Bijgevolg : één schip, vier
schippen ; één stad, veel statien of sta-
deren ? Weer mis ! Het moet schepen en
steden ! Eén kievit heeft vier kleine kie-
vitten. Daar niet één werkman, doch
zes werklieden aan de arbeid zijn, schrij-
ven we, bij vergelijking : niet één En-
gelsman werd als zeeman geëngageerd,
maar veel Engelslieden werden als zee-
lieden (of zeelui) geëngageerd. Waar-
voor we een standje verdienen van die
Engelslieden, die beweren Engelsen te
zijn!

Uit die vb. (zeker niet voltallig !)

blijkt duidelijk hoe onregelmatig de meer-
voudsvorming is in het Nederlands. Mis-
schien zijn wij ons daar niet van be-
wust, omdat wij van kindsbeen af daar-
aan gewoon zijn. Doch. hoe moeilijk voor
bewoners uit andere taalgebieden '.

In Esperanto is de zaak veel eenvou-
diger : één enkele uitgang : j.

Dus : domo, domoj ; vanelo, vaneloj ;
kato, katoj ; urbo, urboj, ktp.

OPMERKINGEN.
a) Nu de uitdrukking « pli ol unit » ge-

bruikt aten de enkelvoudsvorm. Vb. : Oni
verve babilis ĉe pli unu tablo !

b) Om iets aan te duiden dat uit ver-
schillende delen bestaat, gebruikt men
de meervoudsvorm. Vb. Alpoj logas
multajn turistojn.

c) Sommige substantieven drukken
door zichzelf reeds een meervoud uit :
het zijn. verzamelwoorden. Vb. : Nia PO-
POLO estas laborema.

Een enkelvoudig substantief kan, bij
gelegenheid, als verzamelwoord worden
aangewend. Vb. : La anglo estas fleg-
ma. Hier vertegenwoordigt « la anglo »
het Engelse volk.

cl) Gaat het over verschillende perso-
nen, die van meerdere zaken slechts elk
één bezitten, dan gebruikt men de en-
kelvoudsvornt. Vb. : La knabinoj apogis
sian mentonon en siaj manoj (niet : men-
tonoJn ; waarom wel : mianoJ f).

Bijzondere gevallen.
In Esperanto kan het meervoud soms

gevormd worden door : a) het voorvoeg-
sel « ge » of b) het achtervoegsel « ar ».

a) Het voorvoegsel « ge ».
Vb. : Vader en moeder is ouders; echt-

genoot en echtgenote is echtpaar.
In de woorden ouders, echtpaar, zijn

de beide geslachten verenigd. In het Ne-
derlands zijn zulke woorden niet zeer
talrijk, terwijl ze in Esperanto kunnen
gevormd werden, door het voorvoegsel
« ge » vóór het mannelijk woord te
plaatsen en de nieuwe vorm te voorzien
van de meervouds-uitgang j, (dit laat-
ste hoogst waarschijnlijk.wegens een ge-
woonte in de nationale talen, want « ge »
is reeds op zichzelf meervoud-vormend).
Vb. : Vader en moeder is gepatroj (ge
en patro en j) ; echtgenoot en echtgeno-
te is geedzoj (ge en edzo enj).

b) Het achtervoegsel « er ».
Vb. : Tand, gebit, boom, bos. Een

gebit is een verzameling van tanden, ter-
wijl een bos een verzameling van bo-
men noemt. In Esperanto : dento, dent-
aro ; arbo, arbaro. Het achtervoegsel
«ar» duidt dus een verzameling aan van
hetgeen in het stamwoord is uitgedrukt,
en wel zó, dat het aldus gevormde woord
een nieuwe eenheid of een afzonderlijk
geheel te kennen geeft. Inderdaad : en-
kele tanden stellen nog geen gebit sa-
men, evenmin als een groep bomen een
bos vormt. Vb. : De mensheid omvat alle
mensen : homo, homaro. Maar : « Een
groep mensen » mag niet door «homaro»
vertaald. Daar dentaro, arbaro, homa-
ro een nieuwe eenheid te kennen geven,
nemen ze de meervouds-j niet aan, ten-
zij ze zelfs in het meervoud gebruikt
worden. Vb. : bossen : arbaroj.

Bronnen : Tra la Labirinto de la Gra-
matiko (Faulhaber) ; Plena Gramatiko
de Esperanto (Kalocsay-Waringhien).

OEFENING 30 (20 punten).
Aankwht ! Daar de maand December

in de E-wereld gekenmerkt is door de
Zamenhof-dag, wenst FI.L.E. « La Ver -
da Koro » van cie gekende E-o — schrij-
ver Julio Baghy, als premie te schen-
ken aan de « studanto », die voor de
hieronderstaande oefeningen het hoogst
totaal punten behaalt.
1. Vertaal in Esperanto (5 punten).
1) Mijn schrijfgerief bestaat uit een

inktpot, vijf pennen, drie potloden.
2) De professor zocht zijn bril en vond

hem op zijn neus..
3) Zus stoft de kantoormeubelen af.
4) Ik klapte in de handen en een vlucht

patrijzen vloog op.
5) De onderwijzer beloont de vlijtige

jongens en meisjes.

2. a) Schrijf volgende zinnen in het meer-
voud (in het Nederlands)

b) Zet ze DAARNA over in Esperanto
(5 punten) .

1) Die Fransman doorreisde gans Duits-
land.

2) In de Herfst valt het blad af.

3) De hond slaapt in zijn mand.
4) De werkman stopt zijn pijp en gaat

naar zijn werk.
5) De brief raakte zoek.

3. Hieronder tien substantieven. Ver-
taal ze in E-o. Vorm met 5 van ze een
meervoudsvorm door het voorvoegsel
« ge », en met de andere 5 een meer-

voudsvorm door het achtervoegsel « ar ».
Plaats nu elk van de zo gevormde woor-
den in een eenvoudige, doch goed ge-
bouwde zin (10 punten) : Berg, blad,
broeder, grootva, heer, schip, vriend, wa-
gen, woord, zoon.

In te zenden vóór 20-12-47, aan het
adres : V.E.L'., Postbus 342, Brussel.

Wie de verbeterde taak terugwenst,
weze zo vriendelijk een postzegel in te
stuiten.

VERBETERING OEFENING 29.
1. Vertaling.
1) Lies kaj Trui kune promenas en la

strato. Ambaŭ knabinoj rigardas
ĉiujn vitrinojn de ĉiuj butikoj.

2) Hieraŭ mi renkontis gesinjorojn
Driessens.

3) Rejno fontas en Svislando.
4) La patro adonis nur la Ĉiopovan.
5) Hieraŭ estis vendredo, hodiaŭ estas

sabato kaj morgaŭ estos dimanĉo.
6) Generale aŭgusto estas la plej var-

ma monato de la jaro.
7) Cu vi jam vidis foton de la princi-

neto Marijke ?
8) Bonan vesperon, avino, morgaŭ mi

revenos kun la frato kaj la fratino
(kun la gefratoj).

9) La grekaj dioj restadis sur Olimpo.
10) Laboro nobligas, ripoze putrigas.

2. De streepjes vervangen door « la »,
waar het nodig blijkt.

1) Li vojaĝis tra la tuta Eŭropo kaj
jam ofte ŝipe transveturis Bosforon
kaj Mediteraneon.

2) Li estas la Salomono de la tribo.
3) Ju pli alten leviĝas Nilon, des pli ĝi

promesas.
4) Esperanto estas belsona lingvo.
5) Dum la manĝado venas apetito.
3. Overzetting in het Nederlands.
1) Hij doorreisde gans Europa en voer

reeds dikwijls over de Bosporus en
de Middellandse Zee.

2) Hij is de Salomon van de stam,
3) Hoe hoger de Nijl stijgt, hoe meer hij

belooft.
4) Esperanto is een welluidende taal.
5) Onder het eten komt de eetlust.

T.

DE REDACTIE ANTWOORD.
Over oefening 28 (vertaling van tien

zinnen) : Wat al inzendingen ! Zelfs af-
delingen van V.E.B. (Brugge, Gent)
trokken zich de zaak aan ! Wat mag
daar wel de reden van zijn ? De leerlust
van onze Vlaamse esperantisten, oudere
en jongere ? Wat het ook zij, hier was
werk te over ! Alle inzendingen getui-
gen van nadenken en goede wil. En
daarmee kan veel veroverd.
Bondig overzicht over enkele fouten :

1) « venigis la kuraciston » (lijdend
voorwerp) .

2) Voedzaam = nutra, niet : nutriga,
dat voedzaam-makend betekent.

3) Hoewel men buiten vertalingen om,
dus in oorspronkelijke tekst, sia patro,
mia. avino, gebruikt, eist de vertaling
hier « la », inplaats van het pers. voor -

naamw.
4) « Li skribis al la patro longan le-

teron » ; niet : la patron. « Letero » is
lijdend, en « patro » meewerkend voor-
werp. Dit laatste wordt steeds gevormd
met al, dus zonder n. (Bijzondere ge-
vallen komen later).

5) « Haal drinkwater » werd op diver-
se wijzen vertaald : serĉu, alportu, pre-
nu, iru por preni, preniru. De voorkeur
gaat naar de laatste twee vormen.

6) « Filino de la buĉisto edzinlĝas »,
niet : edzikas ! 	 edzinigas kun, beter :
al, niet je, noch de. De vorm : « edzini-
ĝas spiciston », is fout.

7) « Patro kaj patrino kune estas ge-
patroj » : zonder lidwoord, want hier
gaat het beslist om onbepaalde personen.

8) Met « geschrift » werd hier schrift,
schrijfwijze bedoeld, naar de derde be-
tekenis uit Verschueren's Woordenboek;
dus « skribo », niet « skribaĵo ». Malbona
skribo — skribaĉo.

9) « Mi skribis tiun karton en la stra-
to ». « L tŭvoje » is af te raden. Maar
wat een vreemd toneel al die « studan-
toj » hun kaart te zien schrijven « sur la
strato » !

10) « Morgaŭ mi forvojaĝos, foriros,
forveturos. Volstrekt os ; « morgaŭ » be-
hoort immers tot de toekomst.

Aan de volgende personen of groepen
werd de taak met nota's teruggestuurd
B., Laak -Houthalen ; L.-J., Heist op de
Berg ; L.V., Gent ; V.E.S., Afdeling
Gent ; L.B., Ruisbroek ; G.M., R.D.,J.R. :
V.E.B. Afdeling Brugge.

KOMUNIKO.
Kiel vi legis, ni deziras rekompenci la

plej bonan taskon ĉi-monatan per valara
premio. Ciu risku sian ŝancon ! La gaj-
nont(in)o perdos la poetojn akiritajn
por la 30-a tasko. La ceteraj « studan-
to) » adicios ilin al Za eventuale jam aki-
rita), gis... ,9ŝt !, estas ankoraŭ sekre-
to !

LA STUDANTO
HET SUBSTANTIEF (la Substantivo).



	AIMMIW

HET RECHTVAARDIG OORDEEL
(of ons « Barbertje »)

Bela Manto
De kat kloeg, — beëdigd :
« De Muis mij beledigt. »

Dies had men de muis dra gevat :
« Waar haal jij, o schande,
Het recht in den lande,

Te spotten met de eer van de Kat !

« De Kat sloeg haar klauwen
In mij met een grauwen,

Zodat ik verkromp in gezucht.
Ik wist waar 't mij. voerde :
De dood mij beloerde

En 'k zocht fluks mijn heil in de vlucht.
De rechtbank kon waardig,
Na kort beraad, vaardig

Haar vonnis ontlenen aan 't Recht :
« Jij harteloos laf dier,
De dood zij je straf hier,

Jij, die de Kat voedsel ontzegt ! »

Meer dergelijke vonnissen vinden gehoor :
Wij loven de rechters er voor.

Naar « La Dorna Karesilo »
H. VERMUYTEN

ESPERANTO-DICHTERS
in vertaling

Het Esperanto heeft ook zijn fabeldichter in de te weinig bekende Boris
Mirski, die in 1917, te Warschau, onder de schuilnaam Bela Manto, zijn « Door-
nige Streler » uitzond, maar — helaas — het effect niet meer mocht waarnemen.
Het werkje bevat twintig critische, fijngeestige, oorspronkelijke gedichten naar
een genre, dat weliswaar door Boileau uit zijn « Art Poétique  » werd gebannen,
maar toch steeds springlevend de mens, hem meteen ontwapenend, in de spiegel
zijn « dierengezicht » voorhoudt.

La Kanariaj Insuloj

33a UNIVERSALA
KONGRESO DE
ESPERANTO

31'7—Va ,.

1`948

Niaj Kunsidoj de la 7-a de Decembro 1947

I. ESTRARKUNSIDO. (10-a lr. )
1. La 13-a Kongreso.
2. La Ligo kaj U.E.A.
3. Financa Stato.
4. F.E.
5. La Cirkulero.
Prezidas : Vicprezidanto Couwenberg.

II. LIGOKUNSIDO. (15-a h. )
1. Nia 13-a Kongreso.
2. La Ligo kaj U.E.A.
3. Estrar-Elektado.
4. Organiza Regularo.
Prezidas : Vicprezidanto Roose.

Noto : ĉiuj kunsidoj okazas en « Café de Gand », Graaf van Vlaanderen-
plaats (Zuidpark), GENT (Tramo 7, ĉe la stacidomo). Ciuj ĉeestu nepre akurate!
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.iituna Melankolio
La suno apenaŭ traboris lu minacajn

olctobron.ubojn, kiam mi jara promenis
en la urba parko.

Ibo, kiel alia ĉi tiu sezono de melan-
kolia kolorvario : ĉu malgraŭe malpli
bela, malpli toga ol la freŝa vivesprimo
printempa ?

Jen en la ekstrema angulo de l' purko
ankoraŭ floras fajre ruĝaj floroj : sim.-
boloj de l' somera amo !

Sur la muroj flamas rozkoloraj, ruĝaj
kaj brunaj grimpaj kreskajoj, kiuj an-
tuŭ kelkaj tagoj ankoraŭ hele verdis ;
sub la piedo surde kraketas la rnortaj
folioj — preskaŭ mulrapida tamburado
de ntarŝo funebra !

Kaj jen, la ora pompo de l' flaviĝintaj
arboj ! La rnaronujoj, antaŭ kelkaj ta-
goj ankoruia -mozailco flava, ruga kaj
viola, nun aspektas el pura oro, kiam
oni rigardas ilin de ia distanco ; ĉu
efektive ne eslas jam sekiĝintaj laŭ-
raj kronoj, kiuj post kelkaj tagoj disfa-
letos sur la teron jam kotan ? Kaj jen
la gigantaj, dikaj fagoj ! Kie la malhe-
lu, brunruga koloro, kiu fiere distingis
ilin inter la verda amaso de la aliaj ar-
boj ? Kamcleone ili evoluis tutan icolor-
gumon : de la ĉokolada al la bruno de
mortaj folioj !

Tial la deprimu impreso, por kiuj tro
proksime esplorus la testudan subiron
de l' vivo en la naturo. Vere, oni sentas
saman melankolion, kian ĉe la sveno de
la bildo de arnata virino, la bildo kiun oni
ja obstine provas reteni, eĉ sciante ke ŝi
jam adiaŭis !

La brilon de Para aŭtuno vi admiru
de fore, kiel pentrajon de .moderna ar-
tisto : de proksime ĝi ŝajnas nur malor-
db kolormakula — ion,a distanco, vera
ynagiisto, kreas i li•n bildo, kiu entuzias-
mig•:ts !

Car vere, ĉu ekzistas io pli majesta ol
la nura, ora tulipujo en la mezo de la
parko apud la centra lageto ? Somere,
pi estas florabundo ; nun, giganla orbu-
kedo, alta dudek metrojn, ora juvelo, kin
brilas meze de la verdajo de certaj ar-
boj kaj de la jam aludita kolormozaiko.

Tie kaj for en la herbo, ankoraŭ flo-
ras kelkaj f loreto j ruĝaj, flavaj, bluaj
kaj rozkoloraj.

La longdaŭraj horten.si.oj vestiĝis per
specialaj rozbrunuj koloretoj kun purpu-
ra reflekto. Ili persistas ĝis la trosto-
rego.

Sed vidu, kiel feliĉaj promenas, borde
de la trankvila rivereto, sub la protekto
de la mela.nkoliuj arboj, la junaj gea-
inantoj !

Kun ĝoja koro, oni pripensas : aŭtuno
ja por la floroj kaj arboj sed, por ni,
homoj, restas printempo, ankaŭ dum la
aŭtuno, eĉ duin la vintro...

Del Rozo.

BONVENON AL MALMö !

La venontjara Universala Kongreso
de Esperanto okazos en Malmd, Sved-
lando. Pro valutaj cirkonstancoj la sve-
da esperantistaro elektis la nomitan ur-
bon en la plej suda provinco, ĉar ĝi estas
sufiĉe proksima al la plej granda parto
de la eŭropa kontinonto.

La sveda esperantistaro kore bonveni-
gas vin al la 33-a, al la kongresurbo, al
la provinco Skanio kaj cetere al tuta
Svedlando. La kongreso estu rezultori-
ĉa, kaj ĝi alportu nov' n energion al la
nrovado !

Por belgoj la partopreno estas facila,
ĉar ili povas akiri sufiĉajn devizojn.
Kongresanoj povas pagi pere-de F.E.I.,
Brussel en belga mono (1 sv. kr. = 12,50
bfr.) F.E.I. peros ricevitajn aliĝilojn kaj
ricevitajn pagojn al la kongresa xomi-
tato en Malmd.

Por helpi al interesatoj kalkuli pre-
cize la kostojn ni informas ke fervojbi-
leto Brussel-Malmó-Brussel nun aostas
triaklase 1524 bfr. kaj duaklase 2330
bfr. Por la manĝo, kiun oni mem pri -

zorgu, oni kalkulu po persono kaj po
tago (tri manĝoj) laŭ la kategorio :
6,50 - - 12 sv. kr. -t- 10 % servmono.

Aliĝu antaŭ 31-12-47 por ĝui la ra-
batitan kotizon ! Propagandu la U.K.
uzante la belajn trikolorajn kongresmar-
kojn. Ili kostas 4 bfr. por 15 pecoj (por
etaj pagoj F.E.I. akceptas neuzitajn
p.m. ). Petu ilustritajn esperantlingvajn
prospektojn pri Svedlando al

Flandra Esperanto-Instituto
P. van Humbeekstr. 3, Brussel-W.

(p.k. 3258.51)

Kiu neniam vizitis la Kanariajn Insu-
lojn kutime konceptas ilin nepre erare.
Ilia situo apud la tropiko, la boneco —
tiom laŭdata — de ilia klimato kaj la
prestiĝo, kiun meritis sur la eŭr•opaj
merkatoj, iliaj eksport-produktoj, estigas
ideon pri insuloj, kiujn plene kovras
vegetajoj, kie abundas akvofluoj, kaj
kiuj havigas aron da produktoj senpene
rikolteblaj. Tamen, nenio estas pli mal-
proksima de la vero.

Pro sia vulkaneca origino, la insuloj
prezentas vastajn areojn neniel kulture-
blajn kaj, samkaŭze, ili preskaŭ ne ha-
vas surterajn akvofluojn, ĉar kompre-
neble la pluvakvo tuj filtriĝas tra la vul-
kana grundo. Krome, la insuloj estas
ege rnontoplenaj kaj, tial, la klimato de
la insulmezaj zonoj estas tre malsama
ĉe la marbordaj.

En él tiuj, kie la mara proksimo re-
guligas la temperaturon kaj kie, nature,
alfluas pli granda akvokvanto, oni ren-
kontas ja tiujn ridetantajn panoramojn,
de fore antaŭsentitajn. Sed la surfaco
de tiuj feliĉaj regionoj estas tre mal-
granda, kiam oni komparas ĝin kun la
amplekso de la arhipelago.

Krom la klimato, famigis la insulojn
iliaj fruktaj eksportajoj, ĉefe du : la
bananoj kaj la tomatoj. Kiam oni lpro-
porcie konsideras la kampojn, kie oni
kulturas ilin, kaj la insularajn amplek-
son kaj riĉon, oni memoru jenajn no-
tojn kaj nombrojn.

La Kanariaj Insuloj bezonas importi
ĉiajn varojn, eĉ la plimulton de la nutra-
ĵoj. Car, paradokse, kvankam precipe
kaj preskaj ekskluzive agrikulturaj, ili
malgraŭe bezonas importi la pli gran-
dan parton de la agrikulturaj produktoj,

necesaj por vivteni la loĝantaron. La
klarigo de ĉi tiu strangajo estas tre faci-
la : pro la granda profito, kiun donas la
banan- kaj la tomat -kulturoj, preskaŭ
ĉiuj irigacieblaj terspacoj estas destini -

taj por ilia prilaborado.
La surfaco dediĉita al la kulturo de

bananoj ampleksas nur 1,1 c4o de la tu-
to, kaj tiu, destinita por la prilaborado
de la tomatoj, sole 0,7 %; do, sume,
1,8 %. Tiuj ĉi kulturoj ĉiam troviĝas
proksime al la marbordo, kiu ankaŭ
estas la zono, kie vivas la loĝantoj ; la
insulanoj ja ĝenerale loĝas je dukilo-
metra distanco de la marbordo, escep-
te, kompreneble, ĉe la havenurboj.

La intensa kulturado de la diritaj
fruktoj, komencita nur en la nuna jar-
cento, kreskigis agrikulturan proleta-
ron, kiu, kune kun la havenurba, pre-
cipe laboranta je ilia eksporto, sentigas
en la tiel nomitaj « Feliĉaj Insuloj »,
problemojn similajn al tiuj de ajna lando
en la aktuala kapitalisma sociordo. Tiuj
problemoj, kiujn ĝis 1936, limigis la
migrado al Ameriko, iĝis post la komen-
ciĝo de la hispana interfrata milito pli
akutaj, ĉar de tiam la elmigro tute stag-
nis.

Sed, bonvolaj flandraj legantoj, sufi-
ĉas por la unua fojo ! Mi simple intencis
prezenti antaŭ viaj okuloj ĝeneralan bil-
don pri la medio de la nunaj Kanariaj
Insuloj. Se ili ŝajnas al vi ial interesaj,
mi eble alian fojon informos vin pri iliaj
pluaj aspektoj. Sed nu, tion... ja vi mem
decidu !

J. Regulo Pérez

Docento ĉe la « Universidad de
La Laguna ».

La hodiaŭa babilado, karaj Liganoj,
fariĝos petado ! Kaj ne nur legu la su-
ban tekston, sed provu deĉifri interlinie
kaj konsenti. Ne simple konsentu, sed...
nu jes, ni ĉiuj baldaŭ ekkonos la rezul-
ton de via kunlaboro !

Sekcia Vivo : La konkludo de statis-
tiko pri la novaĵoj, kiuj regule aperas
sur la lasta paĝo de nia revuo, sciigas
ke — ĝis nun — kelkaj sekcioj eĉ ne
unufoje aperigis komunikon pri sia sek-
cia vivo. Tio, malgraŭe, estas dezirinda
kaj el nura propaganda vidpunkto ne-
cesa. Iuj sekcioj disponas propran ga-
zeto-servon, kiu i.a. sendas novajojn al
la redakcio ; ankaŭ la sekcia sekretario
povas plenumi tiun taskon. Same, la
lokaj reprezentantoj povas konigi siajn
progresojn. Kaj ne forgesu ke la Liga
Sekretario ade notas... !

Varbado por la Ligo : Ni ripetas ke,
en la lastaj monatoj de la nuna jaro, ni
kunmetas la bubreton 1948. Jes, la mem -

brokotizo estas malalta, kiam oni kom-
paras ĝin kun tiu de aliaj pli-malpli si-
milaj organizoj. Kaj vere, ĝi estas la
plej minimuma kotizo, kiu estas fikse-
bla. Ĝi validas do nur por malmultaj
gemembroj ! Ĉar kiu el vi prezentus sin
por konfirmi ke li ne volas la sukce-
son de nia movado en Flandrujo, ke li ne
volas subteni nian estraron kaj niajn
viglajn propagandistojn ? Kiu ? Do, por
mi, por vi, karaj Liganoj, ekzistas nur
unu kotizo : 150 Fr. NI speciale direk-
tan ĉi tiun peton al la Geliganoj, kiuj pro
oficaj aŭ aliaj privataj aferoj ne ka-
pablas aktive kunlabori. Ĉar, sekciano,
vi samtempe subtenas •vian lokan gru-
pon, kiu rericevos kvinonon, kondiĉe ke
ĝi tuj sciigu al la Liga Kasisto la ĝiro-
numeron de la sekcia mon-estro aŭ
almenaŭ lian adreson.

Familiaj rnenmbroj : Jen membroj, kiuj
grave influas la buĝeton ! Nur du ri-
markiĝoj : 1. Ekzistas sekcioj sen unu fa-
milia membro ! 2. Ne nur frato aŭ fra-
tino aliĝu kiel familia membro, sed
precipe kaj ankaŭ la edz(in)oj de la nia
gesamideanaro !

Amikoj de Fl.L.E.: Bona konsilo, jam
provita, flustre dirita '. Skribu al viaj
geamikoj kaj gekonatoj ke vi varbas
por F1.L.E., aldonu amiko-ateston, kaj
petu resendon de 15 Fr....aŭ de la ates-
to ! Plej ofte alvenos la mono...

Faru kaj sukcesu kiel.
via sekretario,

M.G.

La Estraranoj, kiuj ne plu akceptus aŭ
ne plu deziras reelekton, okaze de la kun -

sido de la 7.12.47, estas afable petutaj
senprokraste anonci sin ĉe la Liga Se-
kretario.

Hoekje van de Penningmeester

Dit nummer is het
laatste van het bonds-
jaar 1947. De twaalf
voorbije maanden wa-
ren, uit alle oogpun-
ten, verheugend voor
onze organisatie. Wij
zijn derhalve over-
tuigd van de trouw
onzer leden, die zon-

der verwijl hun bijdrage zullen regelen,-
herzij door de afdelingen, hetzij recht-
streeks, wat betreft de alleenstaanden,
door storting op P.C.R. 2321.50, V.E.B.
Brussel ; die bijdragen belopen : 75 Fr.;
inwonende leden betalen slechts 25 Fr.,
steunende leden, minimum 150 Fr.

Wie het volgend nummer F.E. wenst
te ontvangen, betale vóór 1 Januari 1948;
na die datum wordt onmiddellijk met de
inning door de post aangevangen: onze
leden zullen ons bereidwillig dit werk
besparen !!

Eksterlandaj abonantoj !

La nuna numero estas la lasta de
via abono 1947.

Renovigu la abonon, senprokraste pa-
gante 75 bfr. per la poŝtĉekkonto 2321.50
de « Vlaamse Esperantisten Bond, Brus-
sel », aŭ sendante la sumon per interna

-cia po§tmandato ! Dankon !
La Kasisto.
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Esperanto en Onderrijs
door Dr. W. J. A. MANDERS

Leraar in ae klassieke talen aan het St. Thomascollege te Venlo.

Dank aan de auteur van deze rede, uitgesproken te Amsterdam, op 6.9.47, bij
de viering van het 60-jarig bestaan van E., om de toelating tot opname ! De Re-
dactie meent zich te mogen onthouden van alle commentaar over de stellingna-
me, voor E., van de schrijver van « Vijf Kunsttalen », HET actueel, wetenschap-
pelijk vergelijkend onderzoek van Volapiik, E., Ido, Occidental en Noviai.

Het is eigenlijk verwonderlijk, dat het in deze tijd van sterk toenemend in-
ternationaal verkeer nog nodig is om het probleem van een universele hulptaal
aan de orde te stellen. De mens, die zich een meester toont in het overwinnen van
technische moeilijkheden, en die met name de verkeersproblemen met verbijste-
rend gemak weet op te lossen, diezelfde mens staat schijnbaar hulpeloos tegenover
het allergrootste verkeersobstakel, dat bestaat in de veelheid en de verscheiden -

held van de nationale talen. De tegenwoordige situatie immers, waarbij van ieder,
die zich internationaal wil bewegen, kennis van de voornaamste talen gevergd
wordt, kan bezwaarlijk als ideaal gelden. Terwijl de moderne vervoermiddelen
geheel op maximale snelheid en doelmatigheid berekend zijn, verwaarloost men
het verkeersmiddel bij uitstek, dat taal heet. Men grijpt elke mogelijkheid aan om
bij het internationaal verkeer tijd en geld te sparen, maar men denkt er niet aan
om deze economie ook toe te passen op de taal, die ten slotte alle contact met an-
dere personen mogelijk moet maken. Slechts ten koste van zeer veel tijd, geld en
inspanning kan men de kennis verwerven die nodig is voor het mondeling en
schriftelijk verkeer met andere volken, en ook dan nog zal men herhaaldelijk
ervaren dat deze kennis slechts beperkte mogelijkheden biedt.

Theoretisch is het gemakkelijk om tot een afdoende oplossing voor dit probleem
te komen. Als allen, die aan het internationaal verkeer willen deelnemen, één
zelfde universele hulptaal aanvaarden, dan kan met aanzienlijk minder tijdsver-
lies en kosten een veel groter effect bereikt worden. En daar zeker in de gebie-
den met westerse beschaving vrijwel iedereen door radio, film, boeken en tijd-
schriften, toerisme, sport, verenigingsleven of hoe dan ook deel heeft aan het in-
ternationaal verkeer, zou het nauwelijks overdreven zijn om te zeggen dat deze
hulptaal de tweede taal voor allen moet worden. Het is duidelijk, dat dit ideaal
enkel bereikbaar is via de lagere school. Pas wanneer het onderwijs in de hulp-
taal overal ter wereld als verplicht leervak aan de lesrooster wordt toegevoegd,
is het denkbaar, dat na verloop van tijd kennis van deze verkeerstaal voor een
Spanjaard of Hongaar even vanzelfsprekend en even noodzakelijk wordt als
thans voor een Fries of Limburger de kennis van de algemene Nederlandse ver-
keerstaal,

Nu is het zeer onwaarschijnlijk, dat de gezamenlijke regeringen binnen af-
zienbare tijd tot overeenstemming komen over de invoering van een dergelijke
verkeerstaal. Daarom zal het aan velen op zijn minst voorbarig lijken als wij
Esperantisten, desondanks pleiten voor invoering van het Esperanto als faculta-
tief of nog liever als verplicht leervak. Toch zijn er voor onze eis ook in dit sta-
dium voldoende motieven aan te voeren. Weliswaar kan het denkbeeld van een
universele verkeerstaal inderdaad slechts ten volle verwezenlijkt worden wanneer
alle regeringen het onderwijs in die taal in het leerplan opnemen, maar daarom
is het volstrekt niet noodzakelijk, dat alle landen gelijktijdig hiertoe overgaan.
Wanneer enkele staten het initiatief nemen, dan zullen, mits de resultaten bevre-
digend zijn, de andere landen ongetwijfeld volgen. Bevredigende resultaten echter
zijn slechts te verwachten, wanneer de gekozen taal niet slechts gemakkelijk leer-
baar is, maar ook terstond mogelijkheden biedt voor het internationaal verkeer.
In aanmerking kan dus slechts komen een taal, die reeds een zekere verspreiding
bezit. Terloops wijs ik erop, dat dit laatste niet zou gelden, wanneer een instantie
met wereldomvattend gezag de zaak in handen zou nemen. Bij gelijktijdige invoe-
ring van één verkeerstaal in alle landen der wereld zou het van ondergeschikt
belang zijn of de gekozen taal voordien al enige verspreiding bezat. Bij een gelei-
delijke invoering staan de zaken heel anders. Een taal wordt geen verkeerstaal
enkel omdat men ze zo noemt. Gesteld dat alle Nederlanders Deens of Volapi k
zouden leren, dan zou deze kennis van weinig practische waarde zijn, zolang de
andere volkeren zich afzijdig hielden.

Welke verkeerstaal komt het meest in aanmerking voor invoering op de
lagere school ? Oud-Minister Bolkestein, en met hem vele anderen, antwoorden
zonder aarzeling : het Engels. Inderdaad is deze voorkeur niet ongemotiveerd.
Het Engels onderscheidt zich van de meeste andere nationale talen door zijn be-
trekkelijk eenvoudige grammatica. Het is de moedertaal van vele millioenen
mensen, en ook als verkeerstaal is het meer verbreid dan welke andere taal ook.
De politieke ontwikkeling van de laatste jaren heeft de positie van het Engels
nog aanzienlijk versterkt ten koste van de andere verkeerstalen, vooral van het
Frans en Duits. Op grond van dit alles komt inderdaad het Engels meer dan alle
andere nationale talen in aanmerking als universele verkeerstaal, en daarmee
ook als leervak op onze scholen. Toch zal het een moeilijke, ja hopeloze taak zijn
om het Engels te maken tot de tweede taal voor allen, de enige hulptaal bij alle
internationaal verkeer. Vooreerst immers is het Engels weliswaar betrekeelijk
eenvoudig van structuur, maar niettemin alleen al om zijn fonetiek en spelling
stellig te moeilijk voor leerlingen van de lagere school. Zelfs onze Nederlandse
jeugd, die toch bij de studie kan profiteren van de nauwe verwantschap tussen
het Engels en de moedertaal, zal op de lagere school niet licht voldoende kennis
kunnen opdoen om het Engels te verstaan, te spreken en te lezen. Voor Hon-
gaarse, Russische of Japanse kinderen zijn de moeilijkheden uiteraard nog veel
groter.

Maar zelfs als dit niet zo was, als het Engels voor de schoolgaande jeugd van
alle landen zonder al te grote inspanning geleerd kon worden, zelfs dan zou het
niet gemakkelijk zijn om deze taal algemeen te doen aanvaarden. Ook het Duits,
Frans en Spaans zijn nog steeds als verkeerstaal in gebruik. Weliswaar worden
zij door het Engels overvleugeld, maar de nationale trots van Fransen, Spanjaar-
den en Duitsers zal zich hiertegen steeds blijven weren. In geen geval is het te
verwachten, dat deze volkeren vrijwillig de positie van het Engels zullen verste-
vigen ten koste van hun eigen taal. Ook de Russen, Polen, Japanners, om er
slechts enkelen te noemen, zullen niet genegen zijn om het Engels als wereldhulp-
taal te aanvaarden. De kleinere mogendheden, die niet zo bevreesd hoeven te zijn
voor prestige-verlies, zijn op dit punt minder gevoelig. Wij, Nederlanders, zijn er-
aan gewend om ons tegenover buitenlanders van een vreemde taal te bedienen, en
terecht zien wij daarin niet vernederends. Het denkbeeld om het Engels als enige
verkeerstaal te aanvaarden heeft daarom voor ons meer aantrekkelijkheid dan
voor een Rus of Fransman. Toch is er ook voor de kleine naties weinig reden om
mee te werken aan de verwezenlijking van dit denkbeeld. Gesteld Immers dat in-
derdaad het Engels de tweede taal van allen zou worden, dan zou dat onvermij-
delijk leiden tot een onevenredig groot cultureel overwicht van die landen, waar-
van de moedertaal het Engels is. De Engelsen en Amerikanen, die toch al in een
bevoorrechte positie zouden verkeren omdat alleen zij ontheven waren van de
plicht om een vreemde taal te leren, zouden beter dan alle anderen met de ver-
keerstaal vertrouwd zijn. Dat ze daardoor alleen al vaak een dominerende rol
zouden spelen in het internationaal leven laat ik buiten beschouwing. Erger is,
dat allen die de verkeerstaal correct zouden willen hanteren, steeds gedwongen
zouden zijn om het taalgebruik van de Engelsen en de Amerikanen na te volgen.
Om die reden zouden de kranten en tijdschriften uit de Angelsaksische landen
over de hele wereld gelezen en bestudeerd worden, de Engelse en Amerikaanse
radio-uitzendingen zouden overal beluisterd worden en zodoende zouden de an-
dere landen geleidelijk in een staat van geestelijke afhankelijkheid geraken.

Voor een volk dat zichzelf respecteert en eerbied heeft voor zijn eigen cultuur
zou dat op de duur ondraaglijk worden.

Tegen de voorstellen om via de lagere school het Engels tot algemene ver-
keerstaal te maken heb ik dus de volgende, naar mijn mening afdoende, bezwaren
naar voren gebracht :

1. Het Engels is te moeilijk voor jeugdige leerlingen.
2. De grote mogendheden zullen hun medewerking onthouden.
3. Doorvoering van het denkbeeld zou uiteindelijk leiden tot verlies van de

culturele zelfstandigheid der afzonderlijke naties.
Wanneer wij, Esperantisten, aandringen op invoering van het Esperanto op

de lagere school, dan doen we dat op de eerste plaats omdat wij overtuigd zijn,
dat het hulptaalprobleem slechts door de algemene aanvaarding van een kunst-
taal tot een bevredigende oplossing gebracht kan worden. Deze overtuiging berust
niet uitsluitend op de negatieve overweging dat nationale talen nu eenmaal kans-
loos zijn, zodat er niets anders overblijft dan een kunsttaal. Het Esperanto is

geen surrogaat, waarvan het gebruik wordt aanbevolen omdat er geen andere
keus is. Het tegendeel is waar. De algemene verkeerstaal heeft uitsluitend tot
taak om te bemiddelen tussen mensen van verschillende taal. De enige eis die
eraan gesteld moet worden is die van zo groot mogelijke doelmatigheid. Bij ge-
volg is die verkeerstaal het best, die met minimale inspanning geleerd kan wor-
den en daarbij een maximum aan bruikbaarheid bezit. Een kunsttaal nu biedt bo-
ven de nationale talen het onschatbare voordeel, dat men ze volgens een vast om-
lijnd plan kan construëren. Voor ieder detail kan de samensteller zich afvragen
welke oplossing het meest doelmatig is, Al het onregelmatige kan hij weren, en
steeds kan hij bedacht zijn up de grootst mogelijke eenvoud. Een goed geconstru-
ëcrde kunsttaal is dan ook een ideaal communicatiemiddel, dat in doelmatig-
heid en gemakkelijke leerbaarheid de nationale taal ver achter zich laat. Deze
uitspraak zal aan velen overdreven toeschijnen, en ze zullen zich afvragen, waar-
om een dergelijke ideale taal clan uitsluitend voor internationaal gebruik be-
stemd wordt. Het antwoord hierop is eenvoudig : met de moedertaal zijn we zo
vertrouwd, dat de onvolmaaktheden en gebreken ons niet hinderen. Wanneer we
de moedertaal prijs gaven voor een kunsttaal, dan gaven we daarmede een deel
van ons volkswezen prijs. Slechts in onze eigen moedertaal kunnen we ons na-
tionaal wezen en onze cultuur geheel uitleven. De kunsttaal is een verstandelijk
product, dat van grillige persoonlijke invallen gevrijwaard moet blijven. Alleen
zo immers kan de noodzakelijke uniformiteit gewaarborgd worden. Dat betekent.
volstrekt niet, dat het gevoelselement aan de kunsttaal moet vreemd blijven,
maar wel, dat men hier steeds bedacht moet blijven op de vorm waarin men zijn
gevoelens kleedt. De onbekommerde en spontane wijze, waarmee we ons van de
moedertaal bedienen, is in de kunsttaal misplaatst.

Dij het begin van mijn betoog heb Ik gezegd, dat voor invoering op de school
slechts een taal in aanmerking kan komen, die gemakkelijk leerbaar is en tevens
een zekere verbreiding bezit. Het Esperanto voldoet aan beide eisen.. Het is een
kunsttaal met voortreffelijke eigenschappen, die dank zij een eenvoudige gram-
matica, een internationaal vocabularium en een vernuftig systeem van weorU
vorming ook voor kinderen niet te moeilijk is. Onderwijzers die over ervaring be-
schikken zijn het er over eens, dat twee uur per week voldoende zijn om kinderen
van 11 tot 14 jaar in twee jaren tijd te leren spreken, schrijven en lezen in deze
taal. Daarbij komt dat de studie van het Esperanto voor de jeugd bijzonder aan-
trekkelijk is, juist omdat het hier een verstandelijke taal betreft, die dwingt tot
zelfwerkzaamheid. Telkens opnieuw immers doen zich aan de leerling kleine pro-
blemen voor, waarvan de oplossing niet in de woordenlijst of in het leerboek te
vinden is, maar door zelfstandig denken. gevonden moet worden. Hersengymnas-
tiek is een prettige bezigheid, en de. woordvorming van het Esperanto biedt hier-
toe aan jeugdige leerlingen volop gelegenheid.

Dank zij de verbreiding van het Esperanto is het voor onze jongens en meis-
jes al tijdens de schooljaren mogelijk om hun kennis practisch toe te passen. Wel-
iswaar is de verbreiding van het Esperanto niet te vergelijken met die van het
Engels, maar men vergete niet dat het Esperanto pas 69 jaar bestaat, terwijl aan
de tegenwoordige positie van het Engels een ontwikkeling van eeuwen vooraf-
gaat. Daarbij komt, dat de school bij de verbreiding van het Esperanto tot heden
slechts een bescheiden rol heeft gespeeld, iets wat zeker niet geldt voor het En-
gels. Wanneer het Esperanto zich niettemin in snel tempo over de wereld ver-
breid: heeft en op velerlei gebied toepassing heeft gevonden, dan kan men daar-
uit slechts concluderen, dat de mensheid wel zeer dringend de behoefte gevoelt
aan een gemakkelijke internationale verkeerstaal, en dat het hoog tijd wordt dat
de school in deze behoefte voorziet.

In elk geval is het Esperanto voldoende verbreid om ook kinderen in staat
te stellen tot correspondentie met de jeugd van andere landen en werelddelen. De
Esperanto-literatuur bevat al tal van vertaalde en oorspronkelijke kinderboeken,
en in Esperanto -jeugdtijdschriften worden de bijdragen gepubliceerd van kinde-
ren uit de gehele wereld. Jaarlijks worden internationale jeugdcongressen gehou-
den, waarbij het Esperanto de enige voertaal is. Ook de padvinders-Esperantis-
ten hebben een eigen organisatie, die vóór de oorlog een internationaal tijdschrift
had en regelmatig internationale kampen hield.

Kennis van het Esperanto ontsluit voor het schoolgaande kind de grenzen van
zijn land en opent wereldwijde perspectieven. Om die reden vooral menen wij dat
men de jeugd niet langer het onderwijs in deze taal mag onthouden. Toch wil ik
ook een ander argument naar voren brengen, dat weliswaar bijkomstig is, maar
toch alle aandacht verdient. Al vaak hebben tot oordelen bevoegde personen
gewezen op de grote waarde van het Esperanto-onderwijs als propaedeuse voor
verdere talenstudie. Inderdaad is voor kinderen die naar IJlo. H.B.S. of Gym-
nasium gaan, geen betere vooropleiding denkbaar dan een Esperanto-cursus. Ik
heb er al op gewezen dat het Esperanto uitermate geschikt is om het zelfstandig
denken te bevorderen. Via het Esperanto leert het kind om de woorden niet naar
de vorm maar naar de betekenis te beoordelen en zich los te , maken van de moe-
dertaal. De verplichte Esperanto -uitgangen brengen de leerling op een ideale
manier begrip bij van de functie der woorden in het zinsverband, en zo is hij veel
beter voorbereid voor de studie van het Latijn en het Frans dan zijn klasgenoten,
die geen Esperanto geleerd hebben. Ook het vocabularium dat hij als Esperantist
geleerd heeft, vindt hij bij zijn verdere talenstudie terug. De vaardigheid die hij
opgedaan heeft in het ontleden van Esperanto -samenstellingen, komt hem uit-
stekend van pas, want hij zal een samengesteld woord niet als een geheel aan-
vaarden, maar spontaan gaan zoeken naar de samenstellende elementen. Het is
al vaak gezegd, en ik herhaal het met volle overtuiging : de tijd die aan het Es-
peranto besteed wordt, zal bij verdere talenstudie met rente worden teruggevon-
den.

Zoals kennis van het Esperanto een uitstekende basis is voor verdere talen-
studie, zo is omgekeerd een meer uitgebreide talenkennis een groot gemak voor
hen, die het Esperanto gaan leren. In het afgelopen jaar heb ik buiten de lesuren
een Esperanto-cursus geleid voor gymnasiasten van de derde, vierde en vijfde
klas, en daarbij heb ik zeer gunstige ervaringen opgedaan. De leermiddelen be-
stonden uit een elementaire grammatica, een zakwoordenboekje en een Espe-
ranto-leesboek. Ik wilde voorkomen dat mijn leerlingen, die toch al met huis-
werk overladen waren; te veel tijd aan het Esperanto zeudea besteden. Daarom
zag ik af van een systematische behandeling van de grammatica, maar bepaalde
me tot lectuur. Aan cie hand van de tekst gaf ik de nodige grammaticale verkla-
ringen en besprak ik de woordvorming. Reeds na enkele lessen vertaalde de mees-
ten heel behoorlijk. Huiswerk werd niet gemaakt, alleen verzocht ik om de be-
handelde teksten vóór de volgende les nog eens door te lezen. Reeds na een zes-
tal lessen werd een gedeelte van de tijd besteed aan conversatie. Aanvankelijk
bepaalde het aandeel van mijn leerlingen zich hierbij tot « Jes, sinjoro » en « Ne,
sinjoro », maar de hoofdzaak was dat ze me verstonden. Alleen voor de derde-
klassers bleek mijn methode al te radicaal, zodat ze op een enkele ultzendering
na deserteerden. De ouderen daarentegen maakten snelle vorderingen, en al
spoedig kon ik. conversatiegroepjes samenstellen, waar het dikwijls levendig toe-
ging. Feilloos was hun taal allerminst, maar ze spraken met toenemend gemak,
al moest het woordenboekje vaak ter hulp komen. Na vijf maanden achtten ze
zich in staat om vergaderingen in het Esperanto te houden. Sommigen hielden
lezingen, anderen lazen vertalingen voor uit litteraire werken E -en vijfde-klas-
ser verraste me zelfs met een metrische vertaling van een passage uit Vergilius.
Een advertentie in een Esperanto-tijdschrift, waarin gevraagd werd om corres-
pondentie met gymnasiasten en verkenners, leverde 19 brieven uit 9 verschillende
landen, waarna een drukke correspondentie begon.

Het opmerkelijk gemak waarmee mijn leerlingen zich de kunsttaal eigen
hebben gemaakt, is natuurlijk een gevolg van hun vrij uitgebreide talenkennis.
Maar toch verklaart dit niet, waarom dezelfde jongens, die binnen enkele maan-
den in staat bleken om in het Esperanto te converseren, zelfs na vijf of zes jaren
studie weinig er van terecht brengen, wanneer ze een gesprek in het Frans. Duits
of Engels moeten voeren. Doorslaggevend is ongetwijfeld, dat het Esperanto een
kunsttaal is. Uit het gesignaleerde verschijnsel blijkt zonneklaar dat de kunsttaal
om haar weldoordachte constructie de nationale talen ver overtreft in doelma-
tigheid.

Mijn Esperanto -cursus heeft, afgezien van alle andere voordelen, voor de
leerlingen deze niet te onderschatten winst opgeleverd, dat hun belangstelling in
allerlei taalkundige problemen veel groter is geworden. De lessen boden vaak een
ongezochte gelegenheid tot vergelijkingen tussen de kunsttaal enerzijds en de
klassieke en moderne talen anderzijds. Daarbij komt dat de brieven van hun bui-
tenlandse vrienden vaak aanleiding gaven tot interessante taalkundige beschou-
wingen, vooral wanneer het gold een verklaring te vinden voor gemaakte fouten
of merkwaardige zinswendingen. Ik ben dan ook van mening fiat ook voor gym-
nasiasten de uren, besteed aan het Esperanto, in alle opzichten lonend zijn, al
verdient het stellig de voorkeur om het Esperanto niet tijdens, maar vóór de gym-
nasiale opleiding te leren.

Ik eindig met het actieve bureau « Esperanto bij het Onderwijs » volledig
succes toe te wensen bij zijn onvermoeibaar streven. Moge heit spoedig slagen in
zijn opzet om aan het Esperanto de plaats te geven die het toekomt.
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Naskiĝante en la urbeto Lier, la ves-
peron de la 5-a de julio 1886, mi estis la
dektria de dekkvar infanoj. Loko man-
kis por mi en la geedziĝa libreto. Mi
estis aldono, kaj tial oni simple notis
sur la koverton miajn antaŭnomojn :
Leopoidus, Maxi.inilianus, Felix.

Mi kreskis meze de la belaj Lieraj
puntaĵoj, kiuj famigis la urbeton Lier.
Mia patro estis la filo de komercisto de
puntaĵoj, mia patrino la filino de for-
ĝisto. Iliaj domoj frontis unu la alian.
La amo kunfandis ambaŭ.

Jam frue mi aŭdis la sukan lingvon de
la rnalriĉaj puntofaristinoj, — kiuj Ijverig
la neĝblankajn puntaĵojn —, ilian kolo-
ran babiladon, iliajn rakontojn.

Kaj mia patro tiel entuziasme rakon-
tis pri NeĝJu.lineto, pri Ruĝ•ulineto, pri
Ha.nĉjo kaj Grenjo, pri Jesueto kaj pri

Maria kaj Josefo, kaj ĉiam li ĉeestis ĉion
kaj okazigis ĉion en nia regiono.

Estis li, kiu mortigis la lupon de Ru.-
ĝu.lineto. Ankaŭ la Tri Reĝoj renkontis
lin, la Nigra eĉ prezentis al li salutojn
por mi, kaj ĉiam mi imagis tia la vivon
d^ Jesueto en Flandrujo.

Li kapablis kanti belajn kantojn kaj
ludigis por ni eltranĉitajn marionetojn
pri Doktoro Faust kaj La Leono de Flan-
drujo. Kaj mi klopodis imiti lin, rakontis,
rimis kaj desegnis mem malgrandajn
marionetojn kaj ludis komedion. Kaj
baldaŭ mi mem ludis kun miaj amikoj
en la mansardo aŭ en la remizo.

Mi pasigis miajn infanjarojn deseg-
nante, legante, rakontante, kaj mi revis
fariĝi artpentristo. Mi kaj aliaj amikoj,
ĉiuvespere, sub la lampo, ĉirkaŭis naj-
baran ŝuiston, kiu sciis elpensi mirora-
kontojn. Kaj dum li bate moligis la le-
don sur sia hardita genuo, li rakontis
okazaĵojn, tiajn ke la Barono de Munch-
hausen ŝajnis infano kompare al li. Ofte
li tiel fanfaronis ke lia edzino, okupata
pri puntfarado, eksaltis kaj interĵetis la
vorton : « Mensogulo ! »

Kaj iom post iom venis la libroj. Kaj
mi frekventis la Akademion kaj malra-
pide mi plenigis mian paperŝrankon per
desegnaĵoj, teatrajoj, rakontoj kaj...
amhistorioj.

Kiel en ĉiu flandro markiĝis ankaŭ
ĉe mi duobla naturo, amo al realo, al
voluptemo kaj inklino al mistiko la
sorĉa influo de la oriento, kaj mi oku-
piĝis pri ekkono de la okultismo, bu-
dismo, kabalismo, kaj mi ne scias kiom
da aliaj is»ao j. Sed mi ne kuraĝis elekti
unu el tiuj ismoj kaj vivi laŭ ĝi.

Grava operacio ĵetis min senhelpe sur
la liton. Mi kredis elblovi la lastan spi-
ron, sed mi ne faris tion, ĉar fajra vi-
vodeziro ekkaptis min. Nova vivoĝojo
stimulis min, nun ne plu por malkovri
la ŝlosi]on de misteroj, sed de la vivo
mem, por vivi danke kaj entuziasme —
kaj el tio floris : Pallieter !

Kiam ĉi tiu verko estis finita, ek-
splodis la milito, kaj denove ŝajnis al
mi ke, pro la interfrata mortigo, mia
vivoĝojo kunruliĝis kiel'ŝtrumpo, estin-
giĝis kiel kandelo. En la detruita urbeto
Lier, kies multnombraj vundoj atestis
tiom da sufero, mi restis kun mia ed-
z ino, ŝia patrino kaj nia hundo, mal-
gaje atendante la finiĝon de la dramo.

El la rakontoj kaj malnovaj preĝoj cie
ĉi tiu patrino reviviĝis, freŝaj kaj kolo-
raj, kiel sur preĝeja vitropentrajo, la
forgesitaj bildoj de la infano Jesuo, ki-
ujn mi ĝis tiam renuŝis en mian koron.
Kaj mi mem rejuniĝis, reviviĝis kiel
paska floro, kaj mi verkis Infano(n)
Jes-uo(n) en Flandrujo. Kaj mi aŭskultis
la urbeton kaj mi aŭdis diujn ĝiajn
ŝtonojn kaj brilajn fenestrovitrojn ra-
konti. Kaj la beginejo rakontis al mi pri
La tre belaj horoj de Fraŭli.n.o Sim.foro-
zo, kaj mi rerakontis tion. Tiel eklumis
La Kandelo en la Lanterno. Tiel La Pa-
rohestro de la floranta Vinberujo naski-
ĝis en mia fantazio. Tiel mi malfermis
1a Kristnaskan Triptikon de la sanktaj
Tri Regoj, kaj skizis la biografion de
Brueghel, kaj tiamaniere mi pli kaj pli
fariĝis verkisto, kio komence ne estis
mia intenco. La farboj malmoliĝis en la
tubetoj, kaj mi ja tiel volonte pentris.
Sed mi ĉiam devis prokrasti tion.

(Foto L. de Prince — Lier)
Ci-supre la lasta portreto de F. Tim-

mermans ; pentris ĝin lia intima amiko,
Ia liera artpentristo, Oscar Van Rom-
paey, al kies pentraĵoj la verkisto dediĉis
mallongan studon. La portreto estis pen-
trita kelkajn monatojn antaŭ la forpaso
de Timmermans, kiu tie vivadis dum du
tutaj jaroj kun akra kormalsano, kiu tiel
laboris la lastan tagon kaj verkis sian
« Adaĝo(n) », siajn lastajn poezioin en
la ombro de la morto. ee la finiĝo de
la supra portreto, la poeto diris : « Ĝi
surhavas ion de mi kaj ion de sanktu-
lo... » O. Van Rompay, kiu jam pli ol
dudek jarojn estis la intima amiko de
Timmermans, finis ĝin en du tagoj. An-
taŭe li jam pentris du aliajn portreton
de sia amiko. Kun la pentraĵoj de
Opsomer, Toorop, T. Van Delft kaj aliaj,
ili prezentas belan memoraĵon pri la nef-
orgesehla figuro de F. Timmermans.

La 24-an de januaro 1947
mortis, en sia naskiĝurbo
Lier, apud Antwerpen, post
longa suferiga kormalsano, la
famkonata flandra verkisto
Felix Timmermans.

Kaj kiom li verkis ! Jen
listeto de liaj ĉefaj beletraĵoj
(inter krampoj, ni aldonas la
jaron kaj la nombron da lin-
gvoj en kiujn oni transigis
ilin) : Door de Dagen (1907),
Schemeringen van de Dood
(1910), Begijnhofsproken
(1912) , Pallieter (1916- 8 kaj
E.) , Het Kindeke Jezus in
Vlaanderen (1917 - 4) , De
zeer sehoone Uren van Juf-
frouw Symforosa (1918 - 4)  ,
Anne-Marie (1921 - 4), Drie-
koningen-Tryptiek (1923 - 3
kaj E.) , De Pastoor uit de
bloeiende Wijngaard (1924 -
5) , Het Keersken in de Lan-
teern (1924 - I) , Schoon Lier
(1925 - I), Naar waar Appel-
sienen groeien (1926), Pieter
Brueghel (1928 - 5) , De Harp
van Sint Franciscus (1932 -
3) , Bij de Krabbekoker (1934
I) , Boerenpsalm (1935 - 4) ,
Ik zag Cecilia komen (1938 -
I) , De Familie Hernat (1941
2) , Minneke-Poes (1942)  ,
Adagio (1947), Adriaan
Brouwer (en presado). Cu
mirinde ke diverslandaj re-
gistaroj honoris lin per la
plej altaj ordenoj ?

Li vojaĝis, vizitis la nor-
don kaj la sudon de Eŭtopo,
ofte veturis Nederlandon kaj
Germa .nuinn_ kie li multe nre-

La Figuroj de Ia « Tri Reĝoj »
kaj F. Timmermans.

Ni estas tri Reĝoj el Orient'
Gvidata j de stel' sur firmament'.
Ni ĉie ja serĉas en la mond',
Tra la kampoj kaj su?" mont',
Kaj kie haltis stel en val',
Ni ĉiuj alvenis en la stal'.

(El « Kristnaska Triptiko »)
Kiam F. Timmermans ne jam suferis

kormalsanon --- estis en la senzorga
antaŭmillta periodo — li estis dien, ne
nur en Flandrujo, sed ankaŭ eksterlan-
den invitata prelegi.

Kiu havis la plezuron ĉeesti tian paro
-ladon, neniam forgesis kiel verve la Mi-

toro skizis por la aŭskultantoj la tem-
pon de sia fellda juneco. Li volonte re-
memorigis la rakontarton de la patro,
kiu ne komencis rakonton : « Estis
iam... », sed : « Mi vidis la Sanktan Fa-
milion... Mi renkontis la Tri Regojn...»
kaj precipe ĉi tiuj figuroj ĉiam ege pla-
ĉis al la aŭtoro de Kristnaska Triptiko.

Kiuj kaj kiaj do estis la Tri Regoj, en
la koncepto de la aŭtoro ? Jam la pen-
traĵoj de Brueghel reprezentis ilin kaj
tiel F. Timmermans unuafoje rimarkis
ilin, kiam li estis dekdujara, en la Mu-
zeo de Belartoj en Antwerpen.

En 1921, la verkisto publikis en la
flandra revuo « Ons Volk Ontwaakt »,

1a rakonton «Een Kerstsprookje» (Krist-
naska Fabelo, kies traduko aperis en
« Espero Katolika », 1933), en kiu 1i
revokas antaŭ niajn okulojn la mirin-
dan vagadon de la tri almozuloj Pit jevo-
gel, Suskewiet kaj Schrobberbeeck, tra
la flandraj kampoj, en la sankta Nokto.
Tiu di rakonto restis la bazo de la
« Kristnaska Triptiko ».

Malgraŭ la jaroj pasintaj de post
Brueghel, F. Timmermans lokis ilin en
nian epokon, sub la sama aspekto. Estas
viroj el niaj regionoj, malriĉuloj, vaga-
bondoj, senhejmuloj, almozuloj, pekuloj,
kiuj ĉlujare, de la festo de Kristnasko
ĝis Epifanlo, kantante rondiras kolekti
monon :

« ...Kaj la lama paŝtisto Suskewiet, la
angilkaptisto Pietjevogel, la senharulo,
kaj la almozulo Schrobberbeeck, kiu ha-
vis pusajn okulojn, vizitis triope la far-
mobienojn, vestitaj kiel la Tri Reĝoj. »

« Ili estis provizitaj per ligna stelo,
turniganta sur bastono, per ŝtrumpo
por enmeti la monon, kaj per almozo-
sako por enigi la manĝaĵon. »

«Ili inversigis siajn flikitajn vestojn;
la paŝtisto surmetis cilindran eapelon,
Schrobberbeeck portis procesian f lor-
kronon, kaj Pitjevogel, kiu turnis la ste-
lon, tiris sian vizaĝon... »

«...La paŝtisto Suskewiet konis belajn,
piajn kantojn, malnovajn ; Pit jevogel
turnis la stelon tiel regule kaj la almo-
zulo montris okulojn tiel vere almozu-
lajn, ke ĉe la ruĝa lunleviĝo la piedo de
la ŝtrumpo plenis de mono kaj la almo-
zosako elstreĉiĝis kiel balgo. Ci. enhavis
panon, ŝink-ostojn, pomojn, pirojn kaj
kolbasojn... » (El « Kristnaska Tripti-
ko »).

La speciala kadro, en kiu F. Timmer-
mans lokis sian subtilan rakonton, en
kiu miksiĝas realo kaj mistero, ĉiam
tre ĉarmas la legantojn. Sendube la te-
mo estas fruktodona, sed neniu aŭtoro
uzis ĝin tiom entuziasme kaj fervore
kiom F. Timmermans, kiu ĉiam malko-
vris en ĝi malnovajn aspektojn, al kiuj
11 donis formon kaj vivon en siaj sen-
nombraj pentraĵoj kaj desegnajoj.

La aŭtoro, kiu lerte uzis ankaŭ la
krajonon, kompreneble skizis ofte la
figurojn de la Tri Reĝoj, foje tra la sole-
caj kampoj, foje kiam ili trovis la Dian
Infanon kun Ĝiaj sanktaj Gepatroj, lo-
ĝantaj en loĝveturileto. Mi rimarkis nur
kelkajn malgrandajn reproduktaĵojn en
kiuj li desegnis la vere Evangeliajn Tri

Malgranda aŭtobiografio
de F. Timmermans Felix Timmermans

1886 - 1947

legis. Cie li estis bonvena, kaj,
aŭkulti paroladon, en kiu li rakontis pri siaj vivo kaj laboro, estis
vera plaĉo por la ĉeestantoj.

Li ne nur verkis, sed krome ankaŭ lerte desegnis kaj pentris ; li
ornamis ĉiujn siajn librojn per malgrandaj skizoj aŭ ilustraĵoj : ri-
pozosignoj li nomis ilin.

La lastajn jarojn de sia vivo, dum sia malsano — eble sekve de
ĝi — li okupiĝis pri poezio kaj montris sin talenta poeto.

Flandrujo perdis lin kaj samtempe la plej grandan, la plej bonko-
ran kaj humoran rakontiston, pri kiu Prof. Dro A. Vermeylen atestis:

« Eble neniu tiel alloge kunigis la du kvalitojn, kiuj ofte stampas
la plej bonan flandran arton : la riĉan kolorbrilon de la sensualismo
kun la intimeco de la animo, tiun amon al ekstera brilego de la vivo
kaj tiu intuicia sento de la koro, kiu per sia simpleco mem, sentas sin
simila al la mistero. »

En kelkaj studoj ni prezentos al diversajn aspektojn de vivo kaj
verkoj de la aŭtoro. Unue viciĝas malgranda aŭtobiografio fare de la
aŭtoro mem, poste artikoloj pri la figuroj de la Tri Reĝoj, pri la las-
taj jaroj de la verkisto kaj fine pri lia simpatio al Esperanto. Ĉiuj pro-
zaĵoj estas tradukitaj aŭ originale verkitaj de E. Paesmans ; la ver-
sojn esperantigis H. Vermuyten.
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Reĝojn, sed ĉiuj aliaj ilustrajoj, skizoj.
gravuroj aŭ pentraĵoj reprezentas la al-
mozulojn, kiuj imitas la Tri Regojn, laŭ
lia priskribo en « Kristnaska Triptiko. »

Ciam F. Timmermans entuziasme pa-
rolis pri la figuroj de la Tri Regoj, kaj
en 1937, okaze de la Esperanto- eldono de
Kristnaska Triptiko, li afable desegnis
por la libreto novan ilustrajon, kiu re-
prezentis la staleton de Beth.lehenn kun
la Sankta Familio, maldekstre ĉirkaŭ-
ata de la veraj Tri Reĝoj kaj, dekstre,
de la konataj almozuloj. Tiam li unu -

afoje reprezentis en sama desegnajo la
du tipojn de la Tri Reĝoj.

Ke la sama temo ankoraŭ okupis lian
spiriton pruvas la kliŝo kiu, kelkajn mo-
natojn poste, ornamis la programon de
la Reĝa Nederlunda Teatro de Antwer-
pen, okaze de speciala prezentado de
« Kie haltas la Stelo », teatraĵo farita
laŭ la « Kristnaska Triptiko ».

Okaze de mia lasta vizito, mallonge
antaŭ sia morto, F. Timmermans r•efoje
babilis pri la Tri Reĝoj kaj li eĉ intencis
verki novan rakonton pri ili ; estas vere
okulfrapa hazardo ke la lastan leteron,
kiun li adresis --- du tagojn antaŭ sia
morto — al sia baptofilo denove ilustras
desegnajo pri la Tri Regoj ! MI vidis an-
kaŭ alian leteron, skribitan la saman
tagon kaj kies enhavon ornamis skizo
pri ia Reĝo Baltazar kun jena teksto :

1 k ben Koning Balthazar,
'k Wensch U 'n zaliy Nieuwe Jaar

Mi estas Iteg' Baltazar",
Kaj bondeziras por Novjar' !
La figuro de la Tri Regu) ĉiannr sekvis

kaj ade impresis la aŭtoron ; gi estis
tre kara al li, kaj ĉu li mem ne estis
unu el ili, kiam, ĉe sia vivofino, ankaŭ
li trovis plej altan feliĉon, meditante
la diajn misterojn, pri kio atestas lia
lasta talenta poenrar•o Aauyo

LA LASTAJ JAROJ
F. Timmermans pasigis siajn lastajn

jarojn en granda izoleco. Jam delonge 11
auieris gravan kormalsanon, kies unua
krizo trafis lin la 6-an de aŭgusto 1944.
La Kuracisto ordonis kompletan ripozon.
i(aj inter Ia krizoj, dum la kvietaj mo-
mentoj, 1i laboris plu. Nun logis iin ne
plu la longaj temoj sed plej  ofte liver-
kis mallongajn rakontojn por . infanoj
kaj, iom 'post iom, la poezio konkeris
novan lokon en lia jam plenplena ver-
karo.

Sed doloris lin ne nur lia rrralsano, sed
krome la malfido de la landaj aŭtorita-
toj, kiuj suspektis lian tenigon dum la
germana okupado. Cie ja regis la epu-
,•ucio : oni eĉ traserĉis lian domon kaj
devigis lin resti hejine. Lia tuta poseda-
jn estis sekestrita.

Kaj iom post rompigis la amoplena
kaj bonvola koro, sekve de la malamo,
kiun li ankaŭ spertis de kelkaj aliaj ver-
kistoj, kiuj, enviante .lian famon, ne
indulgls lin kaj klopodis miskreditigi
lin 'ĉe la flandra popolo. Kaj en la plej
nigraj tagoj de la trudita silento, oni
kompreneble, en 1946, ne kuragis cele-
bri lian 60-an jaron. Sed malamo. neniam
malheligis lian koron : li tro ŝatis la
bonon kaj la veron.

Kiel feliĉa malsanulo li estis ! Cu min
ni ne rajte diras tion ? Izolita de la
mondo, kiu perfidis lin, li trovis sur la
lito, la trankvilon kaj... la kvieto naskis
eri li la vokinklinon al poezio ! Kaj kia'
poezio !...

Folioj falas tra la griz' nebula,
jam estas plu nek sonoj, nek refren',
en. seka kano pio nur murmura :
jen" tempo por rigardi en si mem.
Malrieaj, pasintecon rode mordas
kaj ludas ni per kartoj de ĉagren'.
Fabel' plej bela koron ne agordas
kaj ne plu logas l'estonteca ven'.
Lu vivo for : nur cindro en la mano...
Sopiras ni al kuna brulpere',
sed al. ni restas tamen unu flamo,
somere forgesita, en hejmve' :
la lum' por kiu, ho domaĝa dramo,
ni nur dum vintro serĉas pri ole'.

Kiel varma sunradio en glacia vin-
trotago, surprizis nin liaj kortuŝaj, inti-
maj kaj emociaj poemetoj. Se kutime
verkistoj versante komencas sian ka-
rieron, la plej pura esprimo de lia anim-
sopiro kronis la ampleksa verkaron de
F. Timmermans !

Aŭtuno kornoblovas ;
incensa l'arb•ustar' ;
la frukt' bril. ovas.
Trankviloj teksus gobelinojn
brokatajn `ra 1' arbar',
kaj cervoj mire ekaperas
el frambujetoj, filikar' ;
gracie jam preteras.
De arb' al arbo revas bel',
sed dia belo e f emeras,
éar estas ĝi nur revopel',
sed l'Eterneco, Vi. !
Mi dankas pro ei nostalgi' ;

Vi ĝiajn fruktojn benas.
Anasoj triangule venas :
unonc' de 1' vintra preni'.
Mi afida.s : Vi tra l' koro, kano ĝernas.
Mi pretas jen.

Tamen en lia koro la vivoĝojo svenis.
Li ne plu kapablas ridi, Ii, kiu havigis al
ĉiuj tioman vivoĝojon kaj tioman viv-
entuziasmon ! Liaj poeziajoj nun vorti-
gas lian serenan submetiĝon al la volo
de Dio : « Mia animo sopiras al vi....Li-
berigit ĝin de la mondo : mi pretas ! »

La kern' de l' ajoj  restas
senfina kaj sen bru'.
Nur ajoj  kan t o f estas.
Homkanto : eta ĝu !
En peza nostalgi'
la sangokant' malhelas.
Pluvarkojn mi laŭvelas
al la silent' de Di'.

Neatendite, kvankam ĝi estis ekster-
duba, la morto rabis F. Timmermans, la
24-an de januaro 1947, el la brakoj de
la plej juna filino Klara. La tagon de la
entombigo, la tero estis neĝo blanka. El
ĉiuj partoj de la lando, liaj amikoj
akompanis lin al la dekana preĝejo de
Sankta. Gonraro en Lier, kaj, ĉe la bor-
doj de la rivero Nete, oni por ĉiam kon-
fidis lian korpon al la flandra tero.

Tuj post lia morto, oni ĉie serĉis ori-
ginalajn memoraĵoin pri la aŭtoro, eĉ
proponis grandajn sumojn por ili...

Kaj baldaŭ la flandra kaj nederianda
popoloj spertos kiel grandan amikon 111
perdis en la persono de F. Timmermans,
la dibenita artisto, la lirikisto de nia lan-
da kaj popolo, en kies verkoj resonas la
naturo kaj la animo de Flandrujo.

Jes, kiel vera flandro kaj kristano,
F. Timmermans pasje amis sian karan
landeton, kiun li priskribis sub ĉiuj as-
pektoj : landeton de Rubens kaj de Ritus-
broeck, kie mistiko kaj voluptemo pari-
a-as, landeton de rido kaj larmoj, de
kermesoj kaj procesioj, kie « la taverno
trov1ĝas apud la preĝejo. »

Kaj kiam oni starigos lian statuon,
certu ke ni revidos la aŭtoron ridetanta,
kun la neforgeseblaj personaĵoj kaj f1 .

guroj el la verkaro : Pallieter, la Tri Re-
ĝoj, Sankta Francisko, Brueghel, Wor-
tel, Fraŭlino Simforozo, Sinjoro Pirroen
kaj Anne -Marie. Tiom longe kiom ili
vivos - -- kaj ili ne pereos ! — F. Tim-
mermans restos en la memoro de ni mem
kaj de niaj posteuloj !

F. TIMMERMANS
KAJ ESPERANTO

Nia konata flandra aŭtoro estis kon-
vinkita amiko de Esperanto. Li ĉiam
afable donis sian permeson al la Espe-
rantistoj, kiuj tradukis liajn verkojn —
parte aŭ tute - - en la internacian lin-
gvon.

La unua tradukajo el la verkaro de
F.. Timmermans aperis en 1926 en la
ĉelioslovaka revuo La Progreso ; temis
pri « Monahineto Beatrico » (trad. S-ino

: L. Faes). La sama tradukistino donis al
ni la saman jaron, « La Porketo(n) » en

:« I3elga Esperantisto ».
Okaze de la XX-a Internacia Kongre-

s3 en Antwerpen (1928), la L.K.K. el-
:donis flandran antologion, en kiu ni
trovas partojn el « Pallieter » (trad. J,
Van Schoor) kaj el « La Masko » (trad.
S-ino L. Faes).

Fragmentoj el Jesiteto en Flandrujo
(trad. C. Van Biervliet) aperis en Es-
pero KatoIika kaj « La Nokta Boro »
(trad. F. Morteimans) en  Flandra Espe-
rantisto en 1930.

Intertempe J. Van Schoor, Lingva Ko-
rnitatano, finis la kompletan tradukon
de Pallieter, la ĉefverko de la aŭtoro. La
konata eldonejo Thieme c1 C", Zutphen
Ned.) ĝin eldonis en 1933. Estis amplek-
sa verko, tradukita en preskaŭ ĉiujn
Eŭropajn lingvojn.

En la sama periodo datiĝas mia unua
reilkontigo kun F. Timmermans. Tiam
n 4 tradukis ‘« Kristnasko-rakontefo(n),
ktu, fine de 1933, aperis en  Espero Kato-
lika. Okaze de ĉi tiu publikigo, la aŭto-
ro havigis al mi malgrandan desegna-
jon, kiu prezentis la stelon radiantan su-

per la mondo, same kun sia subskribo.
La skizo pruvas ke la verda stelo neniel
estis nekonata al li.

'En 1935, denove en Flandra Esperan-
tisto aperis La Sekreto (trad. P. Varens)
kaj parto el mia traduko de Kristnaska
Triptiko, nome la meza flanko.

En 1937, Kristnaska Triptiko estis el-
donita de F(landra) U(nuiĝo) de K(ato-
likaj) E (Esperantistoj ). Ce ĉi tiu okazo
mi petis de la aŭtoro novan ilustraĵon
por la libreto kaj li tuj promesis ĝin. Mi
profitis la okazon kaj petis ke li aldonu
la Esperanto -tekston : Paco per Espe-
ranto ; kelkajn tagojn poste li sendis du
novajn desegnaĵojn kun la Esperanto -

teksto, kiujn ni represas.
Mi memoras ke, en 1938, mi donis

al la verkisto japanan recenzon kun ja-
panaj literoj pri Kristnaska Triptiko. ^ 1
tre surprizis lin, kaj same la fakto ke
aperis recenzoj en grekaj, brazilaj, ĉe-
lioslovakaj kaj aliaj Esperanto-revuoj.

En decembro 1946, aperis en Flandra
Esperantisto la traduko de la unua ĉa-
pitro de « Kampula Psalmo (trad. E.
Cortvriendt ), sed ĉar telinikaj haroj mal-
helpis la dissendon en la oportuna mo-
mento, la numero atingis la aŭtoron la
matenon post lia morto.

Ciani Esperanto interesis F. Timmer-
mans, kaj kiam mi de tempo al tempo
renkontis lin, li ĉiam petis informojn
pri la Movado. Li ege ĝojis ĉar partoj
de lia verkaro estis ofte tradukitaj en
Esperanton kaj tiel fariĝis ĝuehlaj ĉie
en la mondo, kie aliaj tradukoj — ankaŭ
ne en 17 lingvojn — neniam penetras.

Kiam mi lastafoje vizitis F. Timmer-
mans, mi trovis lin malsana en la lito.
Ni babilis pri diversaj temoj kaj ankaŭ
pri Esperanto. Li scivole deziris ekscii
kiel Esperanto fartis post la milito, ĉu
la Movado ne tro suferis pro 5-jara si-
lento kaj ĉu gi denove progresis.

Li krome deklaris ke li projektis no-
van rakonton pri la Tri Reĝoj, temo tiel
kara al li ! La Tri Regoj venus el la naj-
baraj landoj, kaj irus al Flandrujo, kie
ili trovus la veron.

Kiam mi demandis kiun lingvon paro-
lus la Tri Reĝoj, ĉe la renkontigo en nia
lando : « Cu ne okazigi la modernan pen-
tekostan miraklon : Esperanton ? » 
la aŭtoro mirante ridetis : « Jes, mi ne
pensis pri tio...sed vi pravas, ili tamen
devos uzi lingvon ! »

Bedaar•inde, la verkisto ne havis la
tempon por realigi sian interesan in-
tencon, en kitt li estus menciinta Espe-
ranton kiel internacian lingvon kaj ilon
de interfra.tiĝo.

Dezirante rapidan resaniĝon al 'a aŭ-
toro, ĉi tiu adiaŭis : « Fartu bone kaj
multan sukceson por Esperanto ! C , is re-
vido ! »

Estis la lastaj vortoj de F. Timmer-
mans al mi. Mi ne plu revidis lin : Dio
alie. decidis !

Amiko Timmermans, ripozu en paco !
Nt. Esperantistoj, neniam forgesos vin,
la grandan amikon kaj simpatianton de
Esperanto !

Reproduktado de teksto kaj kliŝoj

nepermesata.

DE PERS OVER ESPERANTO
In Oktober vonden we in Het Laatste

Nieuws, Brussel (3-10) een artikel over
het E-Wereldverbond en een bericht over
de inhuldiging van het E-gedenkteken te
Bergen-op-Zoom ; in De nieuwe Gids,
Brussel (8-10) een bericht over vernoem-
de plechtigheid en een oproep voor de
stedelijke E-leergang te Mechelen ; 't
Vrije Volksblad, Brussel (9-10) handelt
insgelijks over de inhuldiging te Ber-
gen-op-Zoorn, ook Het Volk, Gent (11-
10 ). Het Handelsblad, Antwerpen (14-
10) en De Standaard, Brussel (15-10)
kondigen ook de E-kursus aan te Me-
chelen. Het Notarisblad, Leuven (19-10)
en Het Volk, Gent (25-10) plaatsen een
oproep voor een E-leergang te Leuven.
Ook West-Vlaanderen, Brugge (27-10)
kondigt een E-kursus aan. Het Kunst-
blrrd, Oostende (12-10) publiceert een hu-
moristisch artikel : « De Toren van Ba-
bel » wijl Het Visserijblad, Oostende (17-
10) propaganda maakt voor een kursus
te Oostende. Het Volk, Gent (22-10)
heeft het over « De Vrienden van de
V.E.B. » en De Landwacht, Gent (31-10)
behandelt het onderwerp « Esperanto en
de Jamboree te Moisson ».

Le Soir, Brussel (4, 19, 26 en 27-10)
kondigt esperantistenvergaderingen en
lezingen over E. aan in het Brusselse.
La Wallonie, Liège (7-10), L'Indépen-
dance, Charleroi (9-10) en La Nouvelle
Gazette, Charleroi (7-10) kondigen leer-
gangen aan te Herstal en te Charleroi.
Le Courrier du Littoral, Oostende (19 en
26-10) plaats oproepen voor E-leergan-
gen van de V.E.F. aan de kust. Ver-
melden we eindelijk een merkwaardig ar-
tikel « Voya.ge en Utopie » in Le Jour,
Verviers (17-10).

Wahreit, Graz (3 -10) rapporteert over
de E-voordracht van Reichnungsrat
Frey aldaar ; het Denrokratischer Volks-
blatt, Salzburg (3-10) richt een oproep
tot de Oostenrijkse leerkrachten om E.
te leren en te onderwijzen en Salzbrcrger
Nachrichten (4-10) brengt verslag uit
over het E-Kongres te Kufstein wijl
Tageszeitnng, Bregenz (21-10) het ka-
lender publiceert der officiële E-eksa-
mens in Oostenrijk. Vermelden we om te
sluiten twee kleine berichtjes in Edin-
burgh Evening News (3-10 en Reveille,
Londen (21-10).

7Te ontvingen in totaal 34 persuit-
knipsels.

Iet Lekenhoekje
Vandaag ga ik met m'n vriend Timo-

theus vissen. En dit doen we regelmatig
als w'r genoeg van hebben, ik bedoel :
genoeg van het leven en zijn sotternijen,
van de duivel en zijn pomperijen.

Wij lopen nu, huiverend in onze olie-
jekkers, door de koelte. Geen nachtkoel-
te en ook geen morgenkoelte maar iets
tussen de twee in, precies zoals de grau-
we klaarte die nog geen licht is  en ook
geen duisternis. We lopen eigenlijk op
het randje van de nacht en de morgen :
het uur der vissers.

Onze laarzen dreunen zwaar op het
harde grint der lange dreef langsheen
het binnenwater, waarin wij heden ons
geluk zullen beproeven. Het water is
zwart en glanzend als steenkool, er spie-
gelen zich geen sterren in, het is een
harde, roerloze massa. Uit de kronen
der canada's, die zich tot een beuk over
de dreef krommen, vallen verraderlijke
dauwdruppels, ze glijden tussen de kraag
van onze jekkers, jagen rillingen door
de lauwheid van onze lichamen.

Wij praten niet omdat de stilte als
gewijd is In dit dode uur. We vrezen din-
gen te wekken die nog niet mogen ge-
wekt. We praten ook niet als we plots,
zonder enig teken, tegelijk staan blij-
ven aan een zekere plek van de oever en
ons visgerei beginnen uit te pakken.

Net als Timotheus zijn plooibare sta-
len driepikkel in de grond plant gebeurt
het oeroude wonder van elke dag : bo-
ven het Oosten glijdt een stukje zon en
overstroomt eensklaps alles met robijn -
rocd. De hemel boven ons en het water
aan onze voeten branden.

Timotheus heeft de armen  in een zotte
bewondering uitgespreid — één ogen-
blik is hij een zwart kruis tegen het ro-
de morgenlicht — dan schreeuwt hij
naar het Oosten :

--- La suno !
— Hé, wat ?, zeg ik onnozel.
-- La suno ! De zon ! juicht Timo-

theus.
Plots ontnuchterd en geërgerd doe ik

het aas aan de haak en klief de lijn
zover mogelijk in het rode water.  Hoe
is 't mogelijk, dat een normaal mens zijn
spontane geestdrift in een vreemde taal
kan uitschreeuwen. Timotheus beweert
wel, dat Esperanto geen vreemde taal
is, maar ik versta ze niet en dus is Ti-
motheus' uitleg larie. Trouwens, sedert
Timotheus het Esperanto heeft geleerd,
heeft hij er me reeds hopen  larie over
verteld. En ik zin slechts op een mooie
gelegenheid om hem met z'n Bargoens
van meneer Zamenhof fataal groggy te
zetten.

En die gelegenheid komt als ik ze 't
minst verwacht, want, alsof de vogels in
de canadakruinen op de gekke schreeuw
van Timotheus gewacht hebben, begin-
nen ze ineens hun morgengebed te zin-
gen. Mussen tsjilpen, kraaien krassen,
merels fluiten, een leeuwerik gorgelt. Ti-
motheus luistert blijkbaar zielsgelukkig
naar dit wilde Babelconcert.

— Hoor je, Timotheus, zeg ik krijn-
zend, hoe elke vogel zingt zoals hij ge-
bekt is ?...

Timotheus kent ni'n heimelijk karak-
ter, hij moet dadelijk voelen wat venijn
achter m'n woorden schuilt. In de verte
loeit een koe.

— De natuur zorgt voor verscheiden-
heid..., voeg ik er hij.

Timotheus bekijkt me zonder interes-
se, hij antwoordt niet eens.

Zegevierend staar ik in de lucht. Een
merel schiet voorbij en terzelfder tijd
voel ik iets heet en mals op m'n voor-
hoofd uiteenspatten. Onwillekeurig grijp
ik er naar, maar trek dadelijk vloekend
m'n besmeurde vingers in. De merel
heeft z'n ochtendei laten vallen.

De stalen driepikkel schudt onder het
geweld van Timotheus' lachen.

— Pas op, schatert hij snel en wijst
naar een klad mussen boven mijn hoofd,
de natuur zorgt voor verscheidenheid !...

Grommend haal ik m'n zakdoek te
voorschijn en zie juist hoe de dobber van
Timotheus' lijn onder water duikt. Een
moment later schiet de lijn de hoogte in
en aan het eind spartelt een roodzilve-
ren baars.

Nog half verbolgen kijk ik toe hoe
m'n gelukkige compagnon met kwieke
gebaren het visje van de haak haalt.
Maar hij werpt het niet dadelijk in de
metalen hak, stevig houd hij het tussen
z'n vingers, bekijkt het meewarig :

— Jammer, dat sommige mensen  niet
worden geschapen zoals jij... stom,  zon-
der taal... Er zouden in de wereld al
heel wat minder domheden zijn gespro-
ken...

Even voel ik neiging om op te sprin-
gen. Maar ja, wat zal ik doen of zeg-
gen ? Ik kan alleen naar mijn dobber kij-
ken en overdenken hoe sommige lui dur-
ven beweren, dat mijn vriend Timotheus
niet helemaal goed snik is...

PINOC

Geligano j !
Ekzistas disaj Esperantisto),

kiuj ne legas, ne abonas nian F.E.
Kaptu ilin ! Vi helpas ne nur

nin, sed ankaii ilin !



LEVERINGSVOORWAARDEN : Bestellingen bij voorkeur bij middel van
onze bestelkaarten. Betalingen uitsluitend bij middel onzer postrekening. Wij ver-
zenden franco (+ 10 % voor verzendingen naar het buitenland). Wij leveren alle
verkrijgbare werken in of betrekkelijk Esperanto in de kortst mogelijke tijd.

GUNTAANBOD:
Op volgende katalogusprijzen kennen we bij uitzondering, en slechts voor zo-

ver onze voorraad strekt, 20 % vermindering toe voor bestellingen die ons uiter-
lijk op Zamenhofdag (15 Dec. a.s.) bereiken. De aangeboden boeken zijn originele
Esperanto-werken van gcaaggelezen Esperanto -auteurs.
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K. Kalocsay

Eterna Bukedo (poemoj el dudeku lingvoj), 352 p.
Dekdu Poetoj (kun enkonduko de K. Kalocsay), 128 p.
Arthistorio (kun multaj artaj reproduktaĵoj ), 226 p.

J. Baghy
Printempo en la Aŭtuno (rakonto, ilustrita), 150 p.
Viktimoj (la plej multlegata Esperanto -romano), 240
Verdaj Donkihotoj (esperantista romano), 222 p.

L. Newelt :
Bakŝis (skizoj el la vivo de egiptoj), 150 p.

L. Totsche :
De Paĝo al Pago (literaturaj profiloj), 120 p.

E. Aisberg :
Fine mi komprenas la radion ! (popularscienca, il.), 140 p.

F. Szilagyi :
La Granda Aventuro (noveloj), 144 p.

St. Engholm :
Vivo Vokas (romano), 180 p.

Adi.
La Forto de l'Vero (facila romaneto), 64 p.

K. Sturtner :
Por Recenzo ! (skizoj), 62 p.

J. Merchant :
Kompatinda Klem (rakonto pri knabo), 90 p.

E. Pa yson :
Juneco kaj Amo (legendo el Venecio), 72 p.
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NEVENKEBLA ĜENO
(HET TAAIE ONGERIEF)

Momentoj de tualeta mizero
de Theo Thijssen

Tradukita de F. Faulhaber.
Ilustraĵoj de Bach Schuurmans.

Tre taŭga por voĉlegado en grupaj vesperoj.
Bindita • 	  fr. : 84,—

320 paĝoj  
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ESPERANTO 60-JARA. Skizo pri la
evoluo de la lingvo literatura, de G. J.
DEGENKAMP. — 58 p. Eldonis F.L.E.
Prezo ĉe F.E.I. : broŝ. 22,— Fr., kart.
3G,-- Fr.

Interesa verketo, kiu honoras aŭtoron
kaj eldonejon kaj pli merite solenas la
60-jarecon de Esperanto ol serio da laŭ -

daj artikoloj.
Informoj malpli facile troveblaj, ekz.

er. « Encikl. de Esp. », pro la alfabeta
diserigo, estas kompletige kaj komenta-
rie prezentataj, kvazaŭ sur plado al
kiu spico ne mankas. Ja akrigas la
apetiton meditigaj konstatoj, instruaj
konsideroj, aspektoj rimarkindaj apud
diskutindaj asertoj, eble tro rapidaj ju-
ĝoj, eĉ verdiktoj.

Ni nur prilumu iun karakterizan, eble
holandan, econ de la verkisto. Verkado
kaj tradukado, li skribas (p. 23) estas
veraj artoj, kiujn oni povas perfektigi
nur ekstreme streĉante la 9nensajn ka-
pablojn. Li efektive apartenas al diligen-
ta taémento, kiu per Diogena lanterno
arde serĉas « logikon », «konsekvencon»
kaj « unuformecon, eĉ de stilo. Laŭ nia
opinio li ne sufiĉe konscias, ke iu « ne-
konsekvenca kaj gramatike trolibera » -
Baghy - (p. 36) pli influas la lingvon
ol la gramatikistoj, same kiel la vivo
mem superas la regulojn. « Tre aŭ tro
korekta » dependas nur de unu vokalo
kaj povas esti tiel teda kiel samkvalita
homo. Laŭmerite taksante gramatikan
korektecon, ni precipe konsideru la
artan ĝuon al kiu la menso nur modeste
kontribuas.

La aŭtoro substrekas « francan » as-
pekton de 1' Privat'u stilo (p. 26). Se
pro ĝia klareco (tamen esence espe-
ranta kvalito) : ĉu tiam lia propra stilo
estas « nederlanda » pro la kelkloke im-
plilca frazkonstruo ? (p. 14, 27...)

I.a konciza, ĝenerale objektiva pri -

tra -to eble erarigas kelkloke pri la ve-
ra opinio de l'aŭtoro. Sed ne eble dubi
pri lia opinio koncerne la « Kontrola (n )
Koï :itato (n ) » ! Teorie ege utila, ĝi ta-
me evitu apodiktaĵojn, kiujn ĝia defen-
danto siavice kondamnas ĉe Kalocsay
(p. 36). Nu, sciu ke — se recenzisto ri-

markos kritikindaĵon en iu de ĝi kontro-
lita libro — tion povos nur kaŭzi liaj

personaj lingvokonceptoj kaj malno-
vaj kutimoj » (p. 44). Kaj aludi (p.
42) ke eldialekta traduko « La Perfido »,
ne pli sensukigis la originalon ol ties
traduko en nacian lingvon, estas nei ke
naciaj lingvoj posedas dialektajn ekviva-
lentojn kaj Esperanto laŭnature ne !
Parenteze : ni memoras, ke la « Kontro-
li Komitato » ne malhelpis mistradukon
de 1'dialekta « vies » (en senco « stran-
ga ») per la vorto... « malpura » (La
Perfido p. 212).

Sed ni prefere danku S-on Degen-
kamp pro lia leginda skizo. Tia kia ĝi
estas, ĝi _prezentas jam valoran materia-
lon por plimotivita, ĉiam konvinka his-
toria studo. Sed ĉu la historia distan-
co jam sufiĉas por la antaŭmilita pe-
riodo ? Pridubeble, kiam oni spertan, ke
la aŭtoro preterpasas gravajn lingvo-
prilaborantoin (kiel Schwartz, Hohlov)
kaj priatentas malpli seriozajn verkis-
tojn. TYN.

ESPERANTA KRESTOMATIO. Kom-
pilita de : H. A. De Hoog, Mr. A. J. Kal-
ma, W. F. Kruit, Frato Wigbertus Van
Zon. Eldono : Nederlanda Centra Komi-
tato Esperantista. 119 p. Havebla ĉe
F.E.I., Brussel. Prezo : fr. 30 kartonita.

La kompilintoj celis kunmeti legoli-
bron, kiu por la kandidatoj por la A-di-
plomo avantaĝe anstataŭu la kutime
uzitan Fundwmenta Krestornatio. Tute
pravigebla kaj laŭdinda intenco, ĉar,
se F.K. estu por la studanto gvida mo-
delo de Esperanto-stilo kaj firma bazo
kiu « gardu la lingvon de pereiga dis-
falo », oni tamen konsentos, ke de 1903
la lingvo evoluis, eksmodlgante iujn es-
primojn, forlasante dublajn formojn,
kiujn Zamenhof preferis ne kondamni
antaŭtempe. Modela krestomatio do fi-

dele spegulu la klasikan stilon, en Es-
peranto konforma al la nuntempa lin-
gva kutimo, por ke la novulo ne daŭre
stumblu kaj konfuziĝu pro parolturnoj
nepre malaprobataj en lia lernolibro.

Kredeble tiun celon la kompilintoj tre
kontentige atingis.

Per serio de mallongaj spritaĵoj, anek-
dotoj, pli ampleksaj rakontoj kaj elti-
rajoj kun deko da intermetitaj versajoj,
la lernanto facile transiras de la apar-
taj, senrilataj frazoj de la lernolibro al
tekstopartoj postulantaj pli persistan
penadon. Li konsciiĝas, ke li scias legi
tekstojn de konataj aŭtoroj kaj tradu-
kintoj el tre diversaj landoj : Zamenhof,
Lanti, Baghy, Privat, Kabe, Weleminsky.
RotkviO, Ramo, k.a.

Necesis, kompreneble, kelkloke adap-
ti la teksten de la originaloj. Tiel mal-
aperis la el Ia u'rnbuŭ, la plej bone de la
Zamenhofa periodo ; unu tagon nun
tekstas : iun tagon ; plurajita-partici-
poj el Nova Testamento fariĝas ata ;
eraraj formoj kaj vortoj ŝanĝiĝis : « te-
nis la manojn ettir•ite (eltiritaj) en la
aero », « se estus bezone (necese) », « ne-
bezonajn (nebezonatajn) sufiksojn »,
« inapresema (impresiĝema) naturo »,
« mi inklinados (inkliniyados) la ho-
mojn », «daŭrigadis labori (la laboron)»,
k.a. Korektante, la kompilintoj volis pro-
cedi kiel eble plej singarde : « Ni korek-
tis nur tion, pri kio ne plu ekzistas di-
ferenco de opinioj » ili asertas. Tiel ili
lasas liberan elekton rilate la uzadon de
la antaŭ jena, jeno ; de kiom aŭ kiel
(kiom feliĉa vi estas ; kiel belegaj
aspektas) ; de indikativo aŭ kondicio-
nalo post kvazaŭ.

Aliflanke ili kategorie konfirmas, ke
en Esperanto « li aspektas laca (ne : la-
ce) », ke io okazis en « 1840-a (ne  : en
1840) » ke la « suno levigis (ne : sin le-
vis) » ; ke ŝajni ne toleras infinitivon

post si : « la ursoj ŝajne mallerte movas
sin. »

Tamen pridubindaj formoj foje miri -

gas la leganton. Kial ja nekonsekvence
jen anstataŭi centjaroj per jarcentoj, jen
konservi centjaroj, kaj jen jarcentoj ?
Kial ĉiam akcepti mirinda, sed alian
fojon (p. 98) ĝin malaprobe ellasi favore
al mirige f Mahotnetano fariĝas Isla-
mano, dum amerika restas, kun la sig-
nifo : usona. La bestoj-rampaĵoj de Za-
menhof nun nomiĝas rampaĵoj. Tamen
ili vivas.

Kontraŭe la korektintoj kelkfoje ne
sufiĉe severis. Ekz.: « per ĉiutage «neniu
edzinigas min » (ĉiutaga) ; « ni ĉiuj,
krom onklo P. (escepte onklon P.). »
« ne venis ankoraŭ la tempo » (ankoraŭ:
antaŭ la nea vorto), k.a.

La preso estas bona, la papero ne tro.
Preseraroj maloftaj kaj negravaj. Sed
78/29 : tradukojn EN (el). Pro senaten-
too la neĝusta vorto enŝoviĝis 27/31:
« jen papilio » estu « jen rano ». 53/37 :
« flaris la doloron » estu « odoron ».

Resume : Interesa legajo kaj, malgraŭ
ĉio, plej taŭga helpilo por ĉiu ajn espe-
rantisto post la lernolibra periodo.

Fr. C.
LA VINDIANA, notre patrie préhis-

torique retrouvée. Par Petra Stoyan, li-
cencié és sciences. Eldonis : S. Stuit.
Bau.dimont, Arras, Frcancujo. 32 p. : pre-
zo : .4 int. r. k. ee la eldoninto.

Kurioza libreto en franca lingvo, kiu
resumas la studojn pri la lingva deveno,
kiujn faris dum 30 jaroj Petro Stojan,
konata en slavaj landoj per sia « Rusa
Vortaro » (speco de « Larousse ») kaj
en Esperantujo per la lingva studo « E-
voluo de Esperanto » kaj « Bibliografio »,
impona volumo nun ne plu havebla.

Kiu ne scias la francan lingvon povas
ankaŭ kompreni la esencon de la Vindia-
na sistemo el la pluraj tabeloj kaj kli-
noj facile kompreneblaj. La japanlingva
eldono de la Vindiana estis siatempe fa-
vore recenzita en « Heroldo ». Esperan-
to-eldono eble aperos en 1948. Al ĉiu kiu
havas fundan intereson pri la deveno
de lingvoj ni rekomendas la interesan
libreton.

DAG VAN HET
ESPERANTO-BOEK !

DENKT ER OM :
15 DECEMBER

Charles
Dickens:
LA
BATALO
DE L'
VIVO
Uit het
Engels :
L. Zamen

hof

PIETER VAN HUMBEEKSTRAAT 3, BRUSSEL-WEST
Postrekening : 3268.51

VLAAMS ESPERANTO-INSTITUUT v.i.w.

la 842
de l'Vivo

Derde uitgaaf van dit aangename
werk van Ch. Dickens, met zijn typi-
sche verhaaltrant en persoonlijke stijl.
Het eerste letterkundig werk destijds
door Dr. L. Zamenhof in Esperanto ver-
taald ! Geïllustreerd met de tekeningen
die de oorspronkelijke engelse uitgave
verluchten, is dit boek een streling voor
het oog en een versnapering voor de
geest !

Ingenaaid • 	  fr. 27,50

■
Foll:e
Berna-
dotte :

L A
FINO

Uit het
Zweeds:
Stellan
Engholm

Een succesboek ! Alleen in Zweden
werden in enkele maanden 100.000 ex.
verkocht ! Boeiender dan een roman :
de laatste dagen van het Derde Rijk. De
auteur gaf zijn werk de ondertitel :
« Miaj humanecaj intertraktoj en Ger-
manujo printempe 1945 kaj iliaj politi-
kaj sekvoj ». Talrijke buitentekstplaten
met grote foto's van al de personalitei-
ten die een rol speelden in de capitula-
tie van Duitsland : Himmler, Kalten-
brunner, Schellenberg, Donitz, e.a. Een
historisch dokument !

Mooi gebonden • 	  fr. 95,.—
Goedkope uitgaaf : 	  fr. 2.8,50

,,Lantérnist .p.

aliqjprozcQi
1, S/LT:VCK^ Wih Z '

Een verzameling hoogst merkwaar-
dig prozastukjes van de grote poolse
auteur in voorbeeldige verzameling van
onze ongeëvenaarde Esperanto-stlist
Dr. Kazimierz Bein (Kabe). Wie van
hem de onvergetelijke vertaling van «La
Faraono» heeft gelezen, het grote werk
van Prus, zal ook gretig naar dit boek
grijpen ! Buitengewoon keurig uitgege-
ven : roodlinnen band, stempel in blad-
goud. — Ingebonden •   fr. 50,—

•
G. Degen-
kamp :

ESPER-
ANTO
60 -
JARA

Pas
verschenen!

« Skizo pri la evoluo de la lingvo lite-
ratura ». Inhoud : Enkonduko - Rerigar
do - La fonto - Ekssperimentoj - La
klasikuloj - Modelo - Skuoj - Disciplino
Kvanto kaj kvalito - Revigliĝo - Per
fektigaj provoj - Logika aŭ ... - Novaj
direktoj - Diversnacieco - Stagno kaj re-
vivigo - Perspektivoj. De evolutie van
Esperanto wordt aanschouwelijk ge-
maakt door een novelle van Puskin «Ne-
ĝa Blovado» in 1888 door A. Grabowski
vertaald en een fragment uit « Cezaro »
van Jeluŝiĉ in 1934 door I. Rotkviĉ
vertaald. Warm aanbevolen aan al wie
belang stelt in de evolutie van de inter-
nationale taal !

Gekartoneerd • 	  fr. 22,—
Ingenaaid : 	  fr. 32,—

•
H. Sienĉ-
kiewicz:

LA LAN-
TERNIS-
TO

Uit het
Pools :
K. Bein
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Niaj Esperanto Enigmoj kun premiojPlaatselijk Nieuws

V.E.B. Afdeling Antwerpen. - De we-
kelijkse vergaderingen vinden geregeld
plaats. Het nieuw Statuut en het « Or-
ganiza Regularo » werden besproken.
op een der bijeenkomsten ontvingen wij
dhr Gunnink uit Zaandam (Ned. ):: De
volgende vergaderingen zullen gewijd
worden aan de voorbereiding tot de her-
denking - van Zamenhof op 1 .5 December
e.k. en de viering van het Kerstfeest
door de leden met familie, : en vrienden.

Er wordt ook gewerkt aan, de inrich-
ting van een nieuwe E. cursus voor be-
ginnelingen. Na afwerking -van  • de dag-
orde wordt er .doorgaans gezongen, .ge-
kaart,. gepuzzeld enz. onder leiding van
dhr Volders... het alles in Esperanto.

V.E.B. Afdeling b'lunkenberge. - Se-
dert October j.l. hervatte de afdeling ha-
re bedrijvigheid met een 20-tal leden, in
« - Hotel Carlo », Zeelaan, elke Woensdag
te 20 uur. De tijd wordt besteed ener-
zijds aan studie en herhalings -, ander-
zijds aan spreekoefeningen.  -

- i3uiten de afdeling werden tevens in-
teressante uitslagen geboekt. Onze le-
den ges-roj Pintelon en sro Marnemout
leiden in de M.S. twee begincursussen
voor leerlingen der Middelbare School
-- één voor jongens en één voor meis-
jes (12-15 jaar). met in totaal een 50-tal
vrijwillige aanwezigen. Na de cursus
wordt de oprichting van een jeugdafde-
ling gepland.

Sro Pintelon leidt ook te Oostende een
begincursus (ong. 30 leerlingen) en een
tweede -jaarcursus ten bate van de loca-
le afdeling.

V.E.B. Afdeling Brugge. - De actie
tot werving van Vrienden van de V.E.B.
werd "krachtig ingezet en leverde dan
ook" spoedig succes op. Ten huize van
onze voorzitter werd nu voor de tweede
maal met een privaatcursus aangevan-
gen. Daar de winter in aantocht is, wer-
den reeds maatregelen getroffen met
het oog op het regelmatig inrichten van
Zondagavond-bijeenkomsten.

V.E.B. Afdeling Brussel. - De verg or-
deringen grijpen geregeld plaats m nl.
elke Donderdag, te 20 uur, in « Vlaam-
se Club », E. Jacgmainlaan 121.

V.E.E. Afdeling Gent: -- Het afde-
lingsleven gaat zijn normale gang. De
cursus wordt bijgewoond dooi. een 14-tal
leerlingen. Met volharding en hoop wordt
van de verdere uitbouw van de afdeling
gearbeid.

V.E.B. Afdeling Mechelen. - -- Buiten
de gewone bedrijvigheid, client vermeld
dat op 22 November e.k. in « Supra »,
Consciencestr., het < postkongresa ban-
kedo » zal doorgaan voor de leden van

PREMIO. Post la 20:-a enigmo, la pre-
mio estis aljuĝita al Verda, kiu ricevis :
«La Vendreda(n) Klubo(n) ».

Gratulojn !
Sékvas, kun 9 p.: gesam-anoj Dhaenens,
Jurion. Lodema, R. Pintelon. Kun 8 p.:
D-e Baets, • Iserentant, Marnienoŭt,
Rooŝe P'. ; kun 7 ?r.: De Kerngieter',
Maertens, Steegmans ; kun 6 p. : Van-
depitte, - Van Eynde ; kun .5 p. : Ber-
naert, Van Mullem. Aliaj kun malpli.

N-ro 29 KRUCVORTENIGMO.
Pro komposteraro la 6-a horizontal e.

linio de la 29-a fuŝiĝis. Ni represas ĝin
kaj atendas la solvon kune kun tiuj de
la 31a kaj 32a enigmoj.

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11

SOLVU DE LA 3Q-A ENIGMO.
- Jen unu el pluraj eblaj : 1. aŭskulti ;

2. titolo ; 3.. lojala ; .4. labori ; 5. ribeli ;
C,. libera ; 7: raporti ; 8. tirano. ; 9. no-
mado ; 10. donaci ; 11. cifero ; 12. ro-
mano 13. nobelo ; 14. loĝio ; 15. obei ;
16: ilustri ; 17. triumfo ; 18. fokuso ; 19. •
somero ; 20. rokoko ; 2L komuna ; 22. -
naiva ; 23. valida ; 24. dalio ; 25. orelo. -

N-ro 31. KRUCVORTENIGMO
Ankaŭ komencantoj provu nun sian

forton.

HORIZONTALE : 1. forigi partetojn
de io, gratante ĝin (R) ; ŝanĝi (R). -- 2.
sufikso (R). - 3. politika sistemo, laŭ
kiu estas regata iu ŝtato (R) ; malkovri
ion perditan. -- 5. rivera manĝebla keus-
tŭlo (R) ; vere ekzistanta. --  - 6. estanta
en pli ol sufka kvanto (R). - 7. elĵeti
salivon el la buŝo (R) ; metalo (R). -
8: okazante multajn fojojn (R). - 9.
eiuzi' ies fontojn - (R)-publikigi verkon
(R). - 10. io por skribi (R). - 11. de-
nove purigi per akvo kaj sapo (R)`; eli-
gi la akvon el io (R).

het inrichtend comité en dat voor de
Zamenhofmaand een herdenkingsbijeen-
komst en een feestje in 't vooruitzicht
worden gesteld. De afdeling heeft tot-
nogtoe circa 100 « Amikoj » geworven !

V.E.B. Afdeling Oostende : Onze afde-
ling is opnieuw van wal gestoken met
de wintercursussen. Cursussen : inder-
daad, dit jaar grijpen een eerste- en een
tweede-jaar-leergang plaats ! Het inrich-
ten van laatstgenoemde was een geluk-
kig initiatief, vermits bijna alle . vorige-
eerste-jaar-leerlingen de tweede cursus
volgen. Een uitgebreide propaganda

VERTIKALE : 1. ĉesi la laboron (R) .;
esti tre iaibónhurnórá' kontraŭ iu (11-"i.
- .. 2. bc)rrn razilo estas :tia (R). - 3.
membro' dé.:; la reĝa familio (R) ; plira-
pi'digi (10 .-- 4. mota ,pasto el faruno
kun lakto' (R). - 5..fruktarbo (R) ; iu
formo de arkaj6 (R). - - 7. sin sekvi laŭ -

vice unu la alian (R) ;- fari ŝtofon (R).
- 8. viro apartenanta al virino (R). -
9. malproksima de ĉio ; montri (R). -
10. krudmaterialo por ŝtofoj (R). -- 11.
koloro ; meti unu kun la alia (R).

N-ro 32 : SALTADO DE LA
SAKLUDA CEVALETO.

Retrovu popularan diraĵon el « Syn-
nove Solbakken », en Esperanto de E.
kaj A. Weide.
i d p d u m a n a n
a n 1 e m o v a k d
o a e o t 	 a t k d h
o r u 	 n 	 1 	 i 	 u 	 i 	 i 	 a
n s m h M e s u i i
a p e p a 	 t c 	 j 	 1 	 r
✓ b 	 1 	 i sa s ĝ n n
s n v a r n n e 	 iu
o u 	 e 	 o 	 f 	 l 	 n 	 é 	 o 	 t

La solvojn oni sendu sur aparta folio
al POSTBUS 342, BRUSSEL, antaŭ la
20-a de decembro 1947.

ging onze leergangen vooraf : zo trof`
men aan bijna alle kruispunten der stad
onze Esperanto-affiches aan.

La efiko de la Propagando

Dank' al la Genta Stando en la Foira
Ekspozicio, reabonis kelkaj malnovaj
membroj. Jen, por ilustri tion, parto el
letero : « En la Genta foiro, mi malko-
vris, je mia kontento, ke F.E. denove
aperas : tial, mi rapidas kaj sendas poŝt-
ĉekon, petante reanigon », (Th. Cort-
hals -- Lede).

	■

ANONCETOJ
Ciu vorto aŭ snallongigo : 0,75 bfr.
Enpresigo kostas minimunie 15 bfr.

Unu int. respondkupono valoras 3 b.fr.  •

KRISTNASKO-NOVJARO ! Delikataj,
dukoloraj kartetoj en kovertoj kun de-
ziresprimo « Agrablan Kristnaskon kaj
Bonan Novan Jaron ! » estas haveblaj ée
F.E.I., P.. van Humbeekstr. 3, Brussel-W.
(p. k. 3268.51). Prezo : 1 bfr. (rabato
20 %- al sekcioj kaj reprezentanto] de
F1.L.E. ).

MALGRANDA REVU• O », kvaroniara,
32-paĝa periodaĵo, belaspekta kaj aitni-
vèla. -Enlravas artikolojn plej diversajn
de • uonaj Esperanto-verkiscol. cefrèattk-'
tg1•ó : Sc. - 14igholm. Jara abunprezo : •56
bfr. Auonŭ ce via libro-servo : F.E.I.,.
Brussel.

iIU ESPERANTISTO, kiu donas al
ni respondon je la demando : « Kion vi
sdras•-pr•i . uxrainujo kaj pri la Ukrai-
noj • -' > efeevos de ni beran, naciiingvan
lio. on, laŭ elekto en lingvo ukrarna, au-
g,a, germana au franea. Viajn respon-
cojn direktu al : « Ukraina Esperantis-
to », (13 b) Augsburg-Goggingen,
Schiiesfach 6, BAYER.N - U.S.-Zono,
"Deutschland.

GERMANINO, 25-jará, dez. kor.:
Sonja Lisselotte Ri ning, (24-a), HAM-
kUrcG 13, Schri derstir'cstr. 24/25, Br.-
Zono, Deutschland.

MAX HESSE, Stresemannplatz 10 III,
Halle (Saaie) (19a), Deutschland, russ.-
Zone, 45-jara magazenisto, edzo kaj pa-
tro de 2 infanoj, E-isto de 1923, kaj aliaj
deziras korespondi kun flandraj E-istoj,
precipe pri stato kaj kreskado de la mo-
vado en nia lando.

Deziras korespondi kun flandraj Es-
perantistoj : Walii Bretz, Linz. Khein,
Ahrweg 1'! , Jos. K•nert, Petersworth, 64
Dillingen/D, Otto Rogall, (kun mineja
laboristo) Selm-Bifang (21), Lange
Strasse, 103, Prov. Westfalen - brit. zo-
no - ĉiuj en Germanlando.

« ESPERANTO 60-JARA »: tiu nova -

perinta skizo de G. J. Degenkamp pri
Ia evoluo de la literatura lingvo en 60
grandformataj kaj dense presitaj paĝoj
estas aĉetebla ĉe F.E.I., Brussel. Broŝ. :
fr. 22 : kartonita : fr, 30.

Plaatselijke Vertegenwoordigers :
Ziehier een eerste lijst van plaatselijke

vertegenwoordigers :
Beervelde : S-ano Acke R., Brandstr. 23
Ronse : S-ano Cantaert J., Geeraerdber-

gestr. 144;
Overpelt : S-ano Steegmans J. Overpelt-

Fabriek.
St. Pieters-Leeuw : S-ano Monnaers M.,

P. Walkiersstr. 49.
Turnhout : S-ano Meyvis R., Prinsen-

straat 50.

Antaŭvorto
En 1925, dum la veneva Kongreso, mi prelegis

pri' la « Evoluo de Esperanto » en la Somera Uni-
versitato, kaj la publiko - ĉe lasta leciono - mem
ekvolis ke la prelego estu libroforme eldonita. Ta-
men estis ĉe UEA internaj malhelpoj, kaj nur en
*1930 la Komitato firme invitis la direktoron nr•e-
sigi la verkon. Ree la malhelpoj, kaj fine, en 1937,
aperis unua duono de la verko « Evoluo » en la
monata gazeto de UEA. La dua duono, jam kom-
postita, ne aperis, pro la samaj internaj malhel-
poj, kaj la tuta kompostita verko, jam preta por
aperi kiel granda libro, estis detruita... kontraŭ
la aŭtora rajto.

- Nun, dank' al la afabla iniciativo de la direk-
toro de Flandra Esperanto-Instituto, samideano
'E. Cortv'rièridt; la malnova projekto realiĝas, en
plibona formo, ĉar dum la 10 pasintaj jaroj mi
trovis mankojn & nebonaĵojn en mia tiama ver-
ko. La verko stariĝis sur la dokumenta bazo, zor-
ge kontrolita & pliriĉita el privataj arkivoj, nun -
parte jam detruitaj ... Deko da maljunaj samide-
anoj, ne plu vivantaj, helpis min en la solvo de
multaj dubaj punktoj. Aparte mi dankas Sinon
Alice V. Morris (I.A.L.A. en New York) kiu  -

per malavara & nobla mondonaco - faciligis
mian arkivan laboron & korespondadon (•kun ;50
samideanoj) dum tri jaroj, ĉe la biblioteko de
UEA. S .  -

Se legantoj trovos en mia, verŝajne lasta, verko
ion utilan aŭ instruan, ili danku pri tio. nian sam-
ideaninon, Sinjorinon Morris, kiu havigi:; al mi
moralan helpon & fizikan .eblon ' por fine eltrovi
la veran originon de nia lingvo. P.S.

Enkonduko
Ses-dek-jara daŭro de nia lingvo estas eta tem-

po; kompare kun naci-lingvaj historioj mult-cent-
jaraj, kun klasik-lingvoj miljaraj, kaj tiu daŭro
ŝajne ne sufiĉas por ke ĝi havu sian skribitan his-
torion. Tamen, jam tiu daŭro montras en la lin-
gvo Esperanto plurajn aliformetojn, kies valoro
aperas nur post atenta kompara studado & post
longa meditado.

Ja, ni ofte rimarkas en novaj tekstoj, kompara-
taj al la malnovaj, delikatajn trajtojn, nekutimajn
vortetojn, kiuj unuavide ŝajnas hazardaj & sen-
valoraj. Sed por ekzercita okulo de studanto -
etaj aliiĝoj, eknaskaj tendencoj, & neklaraj simp-
tomoj - iufoje diras pli ol bruaj eksteraj okazin-
tajoj, aŭ propagandoj sukcesoj.

La nevidebla energio, kiu vibras en la lingva

DEVENO & VIVO
DE LA LINGVO ESPERANTO

originale verkis : Petro Stojan

Hodiaŭ ni komencas la regulan publikigon de
interesa kritik-historia skizo pri la deveno kaj
evoluo de la lingvo, Esperanto, frukto de multjara
scienca laboro (kiun ni, malgraŭ la aŭtora aserto,
ne kapablas konsideri « cigna kanto ») de Petro
Stojan, licenciito en sciencoj • kaj konata aŭtoro
de la monumenta « Bibliogra fio de Internacia Lin-
gvo Esperanto ». La teno, -prezentita en « Deveno
c( Viva de la lingvo Esperanto » eble ne trovos ^e-
nerala.n akcepton. Tamen, tian konsidero neniel
maigrandigos la meriton de la aŭtoro, ki.u. sole
respondecas pri la asertoj.kaj faktoj komunikitaj
en la verko, kaj kies lingvajn preferojn kaj
etajn lingvajn deviojn ni respektis en la teksto.

La Redakcio.

profundo, ali.iĝas & refalas, ondaperas & deno-
ve trankviliĝas, kaj ree fluetas senbrue, sekvante
siajn misterajn vojetojn, kiuj ne obeas al la su-
praĵa reliefo, al la sola realajo vitlebla por la pu-
bliko.

Ni ne trovas brilajn msterajn faktojn en nia
lingva evoluo por ke ilia elmontro h.avigu impo-
nan perspektivon, kompareblan al: iu nacia galerio
kun monumentaj statuoj de gloraj herooj... Sed
la internaj viv-signoj, kiuj pulsas en Esperanto,
permesas antaŭvidi, eĉ konscie prepari, morgaŭ-
an progreson, silente & longe gerinitan el la
malnova semaro.

Ni jam havas libretojn kun la titoloj : Historio
de Esperanto, eĉ Historio de la lingvo Esperanto,
kiuj priskribas la movadon kun la kongresoj, de-
klaracioj, paroladoj, societoj, gazetoj, propagan-

' daj sukcesoj, - sed kiuj ne tuŝas la lingvon mem,
studeblan per filolog-metodoj. .

Tamen la vivo mem ofte postulas ke ni solvu
tiun aŭ alian problemon, ke ni elektu el tia aŭ
alia alternativo, pri kiu silentas aŭ hezitas ler-
nolibroj. Ankaŭ la Lingva Komitato estis fon-
dita, en 1905, « por zorgi pri la konservado de
la fundamentaj principoj de la lingvo... » Sed,
kiam ni serĉas : kie troviĝas tiuj principoj,
klare & sisteme formulitaj, ni nenie vidas ilin...
krom eble nepluhaveblaj artikoloj en maloftaj
naciaj gazetoj. Post 40-jara ekzistado - nia
Akademio ankoraŭ ne sukcesis, kun la necesa
aprobo de la multpersona.Lingva Komitato, trovi
aŭ difini aŭ esprimi por la publika uzo la princi-

pojn de nia lingvo.
Tiel aperas efektiva bezono de la klara & pro-

funda kompreno, kiu estus unuanime akceptita
ĉe la bonaj aŭtoroj en Esperantujo, - kompreno
pri la intima esenco & vera strukturo de la ling-
vo Esperanto, studata kun la plej moderna ling-
voscienca metodo. Ne sufiĉas, por tia kompreno,
esti bona & fervorega esperantisto, eĉ talenta
poeto,... se mankas scienca sperto. Ne sufiĉas
esti sperta lingvisto... se mankas la amo, kiu
sola povas intuitive kompreni, penetri, kaj krei !

En nia skizo la leganto trovos unuan provon
esplori la originan devenon & evoluon de la
lingvo Zamenhofa, konsiderata kiel socia pro-
dukto de la kontinenta Eŭropo en lasta duono
de la 19a jarcento. La evoluista metodo kompre-
nigas la lingvon kiel naturan produkton de la
medio. Tiu metodo studas la faktojn ne kiel ha-
zard-okazintajojn, sed kiel naturajn sekvoin de
iaj antaŭaj cirkonstancoj. La evoluista metodo
vidigas homojn ne kiel izolajn heroojn, subite
aperintajn el nenio, sed kiel idojn de sia lando
& de sia tempo, formitajn en la familio, lernejo,
societo, kaj influatajn de siatempa literaturo.

. diu lingvo spegulas la vivon de sia popolo. La
antropologo, kiu studas vortaran de ia praa ne-
kotlata popolo, povas pense rekonstrui ĝian an-
tikvan, vivon, difini la klimaton, geografian lo-
kon, ekkoni ĝian hejmon & spirit-staton. Se tiu
antropologo, nenion sciante pri Zamenhof & pri
Esperanto, povus studi nian radikaron, li eltrovus,
ke.la aŭtoro estis kuracisto (- abundaj medicin-
terminoj apud mankoj alifakaj), ke li loĝis inter
Orienta & Meza partoj de Eŭropo ( -- aparta
traktado de okcidenteŭropaj radikoj), ke li trai-
ris klasikan liceon (-greklatina influo), fine-ke
li naskiĝis en multlingva regiono (- mozaika
radikaro).

Neeblas studi evoluon de ia ideo sen tuŝi a.l ĝia
materia enkorpiĝo, kiel neeblas esplori originon
de iu organisme sen renkonti post-signojn de
spirito ĝin organizinta. Ankaŭ neeblas analizi so-
cian fenomenon sen trovi en ĝi konvenciain kaj
artefaritajn erojn, same kiel en ĉiu artefarita pro-
dukto necese enestas ĝia natura parto. Por Ia
evoluisto - la vorto kreado ne signifas agon. kitr
- laŭ ŝemida koncepto - « el nenio aperigas
arbitre, magie »..: La evoluisto komprenas la
kreadon kiel naturan kunigadon de jam ekzistin-
taj elementoj.

(Daŭrigotal
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