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DRUKKERIJ PIET SMITS, TILBURG

ĈU NIA ORGANO ESTAS NELEGATA?
En iu organo de Katolikaj Esperantistoj en iu NoKo Sekcio
oni povas legi: „Ciufoje la ĉefestraro deklaras, ke la nura celo
de la oficiala organo de N.K. estas: kontakto. Tial ĝi fariĝis
nelegata revuo.” Oni esceptas multlaŭde la lingvorubrikojn, ka.i
plendas pro senvatorigo de niultvaloraj paĝoj pere de sekciaj
raportoj.
Ni demandas:
1. Cu vere sekciaj raportoj senvalorigas la paĝojn de nia
organo?
2. Cu nia organo vere estas nelegata revuo?
Kaj ni respondas:
1. Sekciaj raportoj respeguligas la vivo de la N.K. sekcioj
kaj tial povas esti tre valoraj por la evoluo de N.K. kiel ankaŭ
por ia evoluo de ia N.K. sekcioj. Car ili raportas pri vivo kaj
celado, pri ĝojo kaj malĝojo de la Katolikaj Esperantistoj en
nia lando, ili certe povas esti valoraj kiel lerniga kaj kontaktdona faktoro en la vivo de N.K.
Kaj, kiu ne ŝatas legi la raportojn de aliaj kluboj ne povas
esti vera frato, kiu kunvivas la komunan vivon de „Nederlanda
Katoliko”.
Nur....la raportoj estu mallongaj kaj ne tedu per bagatelaĵoj.
En tiu rilato la raportantoj ne ĉiam konsĉias pri la karaktero,
kiun sekcia raporto devas havi.
2. La aserto, ke N.K. estas nelegata revuo estas ....nura
aserto, kiu eĉ ne pruvas ke N.K. estas nelegata de la plendantoj
mem. Kiel ili povus konstati, ke ĝi enhavas senvaloraĵojn?
Krome, kiu ne legas nian organon ne povas esti fervora membro de N.K., kiel ajn fervora li estu por sia sekcio.
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Oni neniam forgcsu, ke Nederlanda Katoliko estas LIGO de
diversaj sekcioj kaj ke la diversaj sekcioj havas la Ligon kaj
la Organon, kiujn ili meritas. Sekcioj, kiuj estas nelegantaj nian
organon pruvas, ke ili ne komprenas la komunan celadon de
N. K.
Sed feliĉe montriĝas, ke N.K. havas ne multajn de tiaj sekcioj
kaj ke tial la N.K. organo estas legata, krom de multaj aliaj,
ankaŭ de la N.K.anoj.

WAPENSCHOUW TE BREDA
JAARVERGADERING „NEDERLANDA KATOLIKO”
22 MEI 1938
Ahveer zijn we den dag onzer jaarvergadering zeer nabij.
Onze laatste algemeene bijeenkomst — op 1 Augustus 1937 in
de Ridderzaal — ligt nog versch in onze herinnering. Ze zal
onvergetelijk blijven: om de groote deelneming; om de vorstelijke entourage; om het congreskader, waarin deze vergadering
gehouden werd.
We mogen vertrouwen, dat de meest aangename herinneringen, die alle bezoekers van dit Haagsche gebeuren hebben vastgehouden, voor hen een spoorslag zullen zijn om het jaarvergaderingsbezoek in successie toe te passen! Men zal er geen
spijt van hebben. Natuurlijk is kader en entourage anders dan
in den Haag! Maar men kan er gerust op zijn, dat onze Baroniesche samideanoj hun best doen, om ook deze jaarvergadering
een prettig en gezellig verloop te doen hebben. Nu we — opnieuw na zooveel jaren — weer eens in Breda te gast zijn, zijn
we van een hartelijke ontvangst verzekerd. Vanzclfsprekend
zenden de afdeelingen hun afgevaardigden. Maar laten deze
niet alleen komen. W ant onze jaarlijksche wapenschouw moet
ook ditmaal een propagandistische beteekenis hebben. En vergeet niet, dat het samenzijn en het samenspreken met anderen
- oude bekenden en nieuwe kennismakingen — voor ieder van
ons van nut kan zijn. De uit\\ isseling van ideeen en ervaringen
is voor ieder van ons van groote waarde. De belangrijke agendapunten mogen mede een rede zijn voor druk bezoek.
H. D.
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DAGPROGRAMMA VAN DE

algemeene ĵaarvergadering van n.k.
OP ZONDAG 22 MEI 1938 te BREDA
10.15 uur.

Speciale H. Mis in de kapel van de St. Franciscus-kweekschool, Oranjeboomstraat (vanaf station per stadsbus).
De leden van ..Nia Kredo” zullen de vaste gezangen verzorgen, waarbij zangers van andere afdeelingen worden
uitgenoodigd. Zangboekjes a 5 ct. verkrijgbaar bij den secretaris afd. Breda.
Deze H. Mis zal worden opgedragen tot intentie van den
bloei van ..Nederlanda Katoliko”, door den Geestelijken
Adviseur, den Z .Eerw. Heer Pastoor H. Eras. Onder de
H. Mis, zal de Z.Eerw. Pater Joachim O.S.C., een predicatie
houdcn in Esperanto.
ALGEM EENE

JAARVERG ADERING

in de groote zaal van „Concordia’’
op het Mr. van Coothplein, Breda.
11.30 uur.

Aanvang precles.

Algemeene Vergadering le deel. Huishoudelijke aangelegenheden, volgens agenda, hierachter afgedrukt.
13.— uur.

Sluiting le deel.
Gezamenlijke Brabantsche Koffietafel
in „Concordia”. Bijzonderheden volgen hierna afzonderlijk.
14.30 uur precies.

Algemeene Jaarvergadering 2e deel. (zie agenda).
Einde 17.15 uur.
17.30 uur.

Vertrek per autobus naar Meerselsche Dreef (zie desbetreffende mededeeling in dit nummer).
19.30 uur.

Aankomst aan station Breda der autobus van de Meerselsclie Dreef.
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VAN HET HOOFDBESTUUR.
AGENDA
DER ALGEMEENE JAARVERGADERING
ZONDAG 22 MEI TE BREDA (Concordla)

Vermoedelijk zullen punten 1 - 6 worden afgewikkeld in de
vergadering van 12 - 13 uur; de overige punten dus in de namiddagvergadering.
1. Opening met „Ni volas Dion” en toespraak door den Bondsvoorzitter.
2.

Notulen vorige jaarvergadering.

3.

Jaarverslag en Begrooting van den Bondspenningmeester.
(Zie elders in dit nummer).

4. Benoeming controle-commissie voor de bescheiden der
Bondskas.
5.

Jaarverslag van den Bondssecretaris. (Gepubliceerd in dit
nummer).

6. Bestuursverkiezing. Voor aftredenden en niemve candidaten zie de mededeeling in „N.K.” April 1938 bladz 235.
Verder wordt verwezen naar Art. 8, alinea 3 van de statuten, waarin bepaald wordt, dat de verkiezing van den
Bondsvoorzitter, telkenjare door de Algemeene Jaarvergadering rnoet geschieden.
TW EEDE GEDEELTE

7. VOORSTEL VAN HET HOOFDBESTUUR tot het nemen
van het principe-besluit om te beslissen, dat de bond zal
worden voortgezet. Zie hieromtrent de mededeeling in het
Maartnummer van „N.K.” bladz. 211.
8. KORTE BESPREKING, over de te volgen procedure voor
eventueel gewenschte statutenwijzigingen.
9. Mededeelingen van het Hoofdbestuur en ingekomen stukken.
10. Behandeling der ingekomen voorstellen. Zie hiervoor de
beschrijvingsbrief, opgenomen in „N.K.” van April 1938
bladz. 230 en volgende.
11. Rondvraag.
12. Sluiting met «Katolika Himno”.

JAARVERGADERING BREDA
WAT U WETEN MOET!

Voor wie het niet weten mocht zi.i medegedeeld, dat Breda
een gezellige stad is, ook heet zij het „Haagje" van het Zuiden.
*
* *
Zoowel de Oranjeboomstraat, waarin de kapel is gelegen,
waar de H. Mis wordt opgedragen, als het van Coothplein, waar
ons vergaderlocaal „Concordia” zich bevindt, zijn vanaf het
station te bereiken per stadsbus.
*
De Brabantsche koffietafel is een eerste klas koude lunch.
Volop koffie, brood, ham, worst, eicren enz.; daarbij een gezellig zitje. Kosten / 1,— per persoon. Deelnemers behooren
zicli uiterlijk 18 Mei op te geven bij den heer G. v. d. Heijden,
Zeisstraut 38, Breda, onder gelijktijdige storting van ’t verschuldigde op diens girorekening 285.882.
*
* *
De excursie naar de Meerselsche Dreef is bijzonder interessant. De Z. Eerw. Paters hebben er een prachtigen processietuin. Men is daar even over de Belgische grens, doch pas is niet
noodig.
Ter plaatse is een gezellig Belgische uitspanning.
Onderweg passeeren wij het Mastbosch en ook het bekende
kasteel Bouvigne. Weinig kosten, vroeg terug, iedereen kan
meedoen. Kosten
0.65.
Opgeven en storten als boven aangegeven. Neem vooral den
termijn in acht.
♦

* *
Frater Monulfus zal te Breda ook iets laten zien van onzen
..Libro Servo". De omzet is niet onbevredigend geweest, in
aanmerking genomen, de korte tijd, die deze dienst nog maar
functioneert. Maar onze N.K.-leden moeten er nog meer gebruik
van maken. In Breda is daar dan gelegenheid voor.
Weer moesten vele reeds gezette artikelen blijven staan wegens overvloed van andere copie.
(Red.)
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BALANS „Nederlanda Katoliko".

31 December 1937.
ACTIVA:
In kas en giro
Bezittingen
Propaganda dienst:
in kas
brochures
Debiteuren (afdei.)

„
Libro-Servo

(anderei

f

PASSIVA:
I. K. U. E.
108,23 E. K.
Schukleisers
82,66
Vooruitbetaalde
200, contributie
524,82
Vooruitbet.
contrib.
102,15
verspreide leden
50. —

f

196,41

1
1
f
f

f
f

128,58

f
f
f

213,86

f

6,12

f
f

466,93

199,45
30, -

17,50

Dat ziet er niet slecht uit. hoor ik U zeggen. Neen, dat is ook
zoo. Toch is er nog wel een „maar” bij. De bezittingen ŭ f 108,20
zijn dat niet meer waard op onze laatste bestuursvergaderin^ vroeg
onze secretaris een nieuwe schrijimachine en die inaakt het grootste
bedrag der bezittingen uit. En iioe staat ’t met de debiteurenl Een
bedrag van f 524,82 achterstand over 1937. Laten we hopen, dat
ze geheel binnenkomen. Zie echter ook begroting.

BEGROTING 1938.
INKOMSTEN:
1. Leden
(waaronder werkl.) 1f 2800,—
f 535,—
Te kort

UITGAVEN :
2. Orgaan
3. 1. K. U. E.
4. I. K. I.
5. Omzetbel. van ons
orgaan over 3 jaar
6. Extra onvoorzien
7. Onvoorzien
8. K. R. O.
9. Bestuur

fF3335, -

f 1600,—
f 575,—
f
50,—
f 180,—
f 400,—
f 100,—
i 25,—
f 400,—
f 3335,—

AANTEKENING BIJ DE BEGROTING.

Ad 1. liet aantal leden is teruglopend, geschat is een ledental
van 1500, d.i. 1300 geheel en 200 half betalende.
Ad 2. Orgaan is overeenkomstig de uitgaven van vorig jaar.
Ad 3. I.K.U.E. is een kwartje per lid plus het te kort over 1937.
Ad 4. Ik ben zo brutaal geweest voor I.K.I. f 50,— in plaats
van ./' 25,— uit te trekken en hoop, dat het Hoofdbestuur
er zijn sanctie aan hecht.
Ad 5. Een nieuwe post. We zullen omzetbelasting moeten
gaati betalen over ons Blad. Volgens mededeling van den
V oorzitter kan zulks iedere dag afkomen.
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Ad 6. Extra-onvoorzien staat in verband met besluiten der
algemene vergadering. Het geldt het aanschaffen ener
nieuwe vlag en ’t uitgeven ener brochure over Esperanto.
Ad 7. Een gewone post.
Ad 8 en 9. Zijn uitgaven van f 25,— voor de jaarlijkse bij'drage aan de K.R.O. en voor uitgaven van ’t Bestuur.
J. J. FILOTT, Bondspenningmeester.
NIEUWE AFDEELING.

Met ingang van 1 Mei is toegetreden de Katholieke Esperantistenvereeniging „Unueco” te Hengelo. Het secretariaat is
gevestigd bij S-ro A. T. v. Hoogmoed, Oude Postweg 182 B,
Hengelo (0).
Met deze oprichting en aansluiting eener afdeeling wordt
wederom ’t bewijs geleverd wat uitstekende samenwerking van
verspreide leden vermag. Aan de initiatiefnemer S-ro A. H. v. d.
W erf onze gelukwenschen met ’t behaalde succes, waarbij we
volgaarne onzen dank en bijzondere waardeering voegen voor
alle Hengelosche leden.
AFGEVAARDIGDEN VERSPREIDE LEDEN.

Voor de te liouden Alg. Jaarvergadering zijn als afgevaardigden aangezocht door ’t H. B.: F-ino Ph. S. Boudens, Goes;
S-ro P. Heilker. Hoofddorp; S-ro H. B. v. Zwet, Laren N. H.
LEDENSTAND N. K.

Op verzoek van velen en in aansluiting op ’t jaarverslag laten
we in dit No van ’t orgaan volgen een nauwkeurig bijgehouden
ledenstand van N. K. per afdeeling en totaal aantal verspreide
leden. Men vergelijke de gegevens met een gelijke stand, voorkomend in ’t Maartnummer 1936.
Ledenmutaties, welke ons na 15 April bereikten, zijn in de
opgaven niet kunnen verwerkt worden.
SPREKERS VOOR PROPAGANDA- AVONDEN,
Herman J. Bosschert, van Speykstraat 38 II, Amsterdam W.
P. G. Brand, Pr. Julianaweg 178. Utrecht.
P. M. Brouwer, Pahudstraat 134, Den Haag.
F. J. v. d. B urgt, Auvergnestraat 41, Bergen op Zoom.
H. Damen, Brugstraat 10, ’s-Hertogenbosch.
P. Heilker. Hoofddorp.
J. P. Korting, Tongelreschestraat 282 b, Eindhoven.
Pater Call. Preller 0 . P., v. Oldebarneveldstr. 91, Rotterdam.
J. H. Westen, Oppenheimstraat 54-a, Groningen.
Erater Wigbertus van Zon, Huize Steenwijk, Vught.
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JAARVERSLAG VAN DEN BONDSSECRETARIS
De Afdeelingen.
Op 15 Febr. 1938 waren bi.i N. K. aangesloten 72 afdeelingen.
Nieuwe afdeeiingen werden in 't afgeloopeii jaar opgericht te
Oosterhout, Schagen, Waubach, Oldenzaal en Maasbree.
Opgeheven zijn de afdeelingen te Linne (L) en Winterswijk.
Hierbij dient opgemerkt, dat de vroegere afdeelingen te Amsterdam als zoodanig zijn opgeheven, met dien verstande, dat
de 4 secties, waarbij zieh de vereeniging „St. Bonifacius" nadien
nog aansloot, tlians in centraal plaatselijk verband zi.in georganiseerd als eenigste afdeeling van N.K. te Amsterdam en werken onder leiding van een centraal Bestuur.
De afdeelingcn-sterkte schenkt nog geen bevrediging. (ĵrootere toename achten we nog steeds een absolute eisch voor de
evolutie van den Bond en voor blijvende groei en bloei van ’t
Katholiek Esperantisme. Voor dit jaar moeten we wijzen op
een hoog percentage-verlies van z.g. Afdeelings-buitenleden en
verspreide leden. 0 . i. kan dit worden voorkomen door opricliting van afdeclingen. Reeds eerder is gebleken, wat initiatief
en doorzetten van ijveraars vermag te bewerken. lu elk Bisdom
ligt terrein voor nieuwe afdeelingen braak. Het is alieen de
vraag, wie bindt de kat de bel aan? De volgende cijfers drukken
voldoende uit, dat de afdeelingenstand nog beslist onbevredigend is en voor elk Bisdom afzonderlijk beter zou kunnen en
moeten zijn: Bisdotn Haarlem 30; Bisdom Roermond 14; Bisdom Utrecht 10; Bisdom ’s-Bosch en Breda elk 9.
Contaet en goede verstandhouding tusschen Hoofdbestuur
en afdeelingsbesturen laat op een enkele uitzondering na niets
te wenschen over. De Bond verheugt zich in een flinke gezonde
kern van afdeelingen, die het specifiek Katholiek Esperantisme
schragen. Dank zij een opgewekt katholiek vereenigingsleven
en zorg voor qualitatieve Esperantistenvorming hebben rneerdere afdeelingen zicli opgewerkt tot krachtige steunpilaren van
den Bond.
Onlangs werd in ons orgaan een meer idiele saamhoorigheid
bepleit: een sterke en machtige eenheid onzer organisatie, waar
sommige afdeelingeu in dezen wel eens van ’t goede spoor
afdwaalden.
De Leden.
Op 15 Eebr. 1958 waren ingeschreveii 1683 afdeelings- en
178 verspreide leden; totaal dus 1861 bondsleden. Op 1 Juni
van ’t vorig jaar telde de Bond er 1954, zoodat een vermindering
moet geineld van 73 bondsleden.
Tegen 428 inschrijvingen noteerden we 501 afschrijvingeu,
w.o. een 60-tal oude N.K. leden, 42 verspreide leden en als
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reeds gezegd vcle z.g. buitenleden van afdeelingen. Het totaal
aantal inutaties bedroeg 1033.
Het is een opmerkelijk feit, dat achteruitgang en wisseling
van het ledental ook vcordt geconstateerd bij de overige Esperantisten-organisaties.
/. K. I.
Nog tijdig voor vermelding in dit iaarverslag ontvingen we
van Frater Monulfus. dc volijvcrige secretaris, een verslag over
I.K.I. en van het apologetisch tijdschrift V.V.V. over het eerste
kwartaal 1938.
We citecren daaruit ’t volgend:
..Aangaau.de de hoogst voorname taak van Z. E. Pater
Rector H. Roosen als correspondent van I. K. I. wordt met
bijzonderc dank aan 0. L. H. er gewag van gemaakt, dat deze
omvangrijkc briefwisseling mct informpetintoj heeft geleid
tot bekeering van 4 niet-christenen in de schoot van de
Katholieke Kcrk.
Omtrent de 1-eents-actie. vrije giften en abonnementsgelden
zegt het verslag:
Ontvangsten: f 126,06; uitgaven: f 117.10; saldo: f 8,96
saldo eind 1937: f 114,07-. = f 123,03'.
Voor V.V.V. van Mei eu adrcsseermachine is nog een achterstallige post te bctalen van ./ 70,— Daar staat tegenover, dat
de N. K. bijdrage a f 50,— en abonnementsgelden van 17
abonne’s nog niet zijn ontvangen.
Uit deze details bli.ikt overduidelijk, dat I.K.I. een instantie
van den Bond is, waarop de Katholieke Esperantisten met trots
mogen v ijzen. We mogen er gerust nog aan toevoegen, dat
I.K.I. ook op andere wijze vruchtbaar verkzaam is. Wic zal
zeggen, hoeveel vooroordeelen en onjuiste meeningen over de
Katholickc lccr zijn weggenomen!
Een bijzondcr woord van dank dan ook aan die afdeelingen,
die de 1-cents-actie zoo bijzonder en regelmatig gedenken, alsmede aan de milde gevers en abonne’s op V.V.V.
Blijkens een gchouden enquete zijn er cchter diverse afdeelingen, die de 1-cents-actie schromelijk venvaarloozen. W at
de reden ook zi.i, we meenen dat zcer tc moeten betreuren. We
hopen daarom, dat alle afdeelingen en leden van N.K. nog meer
dan voorheen zich zullen gaan inspannen voor steun aan I.K.I.
in de wetenschap. dat betere geldbelegging voor dit grootsch
en mooi apostolaatv crk niet denkbaar is.
Het Bondsorgaan.
Het is te betreuren, dat steeds opniemv in ons verslag een
zeker protest moet opklinken tcgen beweringen van sommige
leden, dat het bondsorgaan niet zou gelezen worden. Wij gaan
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daar nict diep op in; doch men bedenke, dat met zulke soort
critiek dc Bond allerminst wordt gediend. W ant nog steeds is
't orgaan ccn kroniek van katholiek esperantistisch en propagandistisch levcn. Nog steeds is ’t orgaan het beste middel voor
grootere bckendmaking van ons doel cn streven. Nog steeds
stelt de massa der N.K.-leden het orgaan op hoogen prijs. W are
het anders, we zouden het zeggen; maar zoolang we schier
dagclijks vragcn ontvangcn om dit of dat maandnummer, klachten over niet-ontvangen, enz. cnz. staat voor ons vast, dat
’t bondsorgaan wel wordt gelezen en gevaardeerd.
De oplage van ’t orgaan was iets hooger dan vorige jaren
nl. gemiddeld 1750. Redacteur en drukker vervulden hun taak
zonder stagnatie en uitstekend, waarvoor alle lof.
Libro-Servo.
De Libro-Servo van N.K. is eerst einde November 1937 ingcsteld. Gezien de nog zoo korte werking van dezen dicnst bchoeven we ovcr het resultaat niet ontevreden te zijn.
Zooals bekcnd heeft F ratcr Monulfus. de zoo bekende I.K.I.secretaris zich met de leiding van dezen Dicnst willen bclastcn.
De voorraad boeken is geleidelijk aangevuld, de verkoopsprijzen zijn van dien aard dat men elders niet goedkooper
terecht kan. Dit alleen zou al reden genocg zijn om dezeu
dienst bij uitsluiting te benuttcn. Bovendien, elk goed N.K.-lid
steunt zijn eigen Bondsdiensten en uitgaven.
In Breda op de Jaarvergadering zal Frater Monulfus ook
met een eigen stand uitkomen. Men zal zich daar dus van
boeken kunnen voorzien. Op den omslag van ons orgaan vindt
men vrij regelmatig cen boekenlijst vermeld, daarbij ook het
adres van dezen dienst, natuurlijk ook het . . . .gironummer.
De Jeugd.
Iiet is een bekend fcit, dat propaganda voor Esperanto in dc
Jeugdbeweging, het ondenvijs aan de Jeugd, het organiseeren
en in stand houden van Jeugdafdcelingen, gepaard gaat mct ’t
overwinnen van vele hinderpalen. Daarom is het een buitengewone verdienste van de Alg. Jcugdleider, ons hoofdbestuurslid, S-ro L. Weijts te Apeldoorn, dat hij niettegenstaande dc
..bareelen” met blijvend optimisme en onverflauwbare ijver voor
csperantiseering van de Jeugd w erkzaam is. daarbij terzijde
gestaan door ccnigc idealistische medewerkers, aan wien lof
en dank.
Dc rubrieken in N.K. en E.K. dienden voornamelijk voor
contact met leidcrs en jeugdleden. Voorbereidingen zijn getroffcn tot een mcer intensief contact in de vorm van een korespondservo voor jeugdgroepen. „La Juna Ideo” een internationaal katholiek jeugdblaadje ontmoet in Nederland nog wcinig
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belangstelling. De Esperantorubrieken in de ,,Jonge W acht”
en „Qoudland” gaan nog steeds onder leiding van den Alg.
Jeugdleider door. Pogingen om vasten voet te krijgen bij andere
jeugdtijdschriften hadden vcinig succes. Een bijzonder verheugend en hoopvol succes werd geboekt bij de Kruisvaart (de
K.J.C. in ’t Bisdom Haarlem).
De Diocesane leiding deelde officieel rnede, dat le hct vaardigheidsinsigne „Esperantist” officieel wordt ingevoerd; 2e dit
zal zijn het katholiek Esperanto-insigne van N. K.; 3e „Nederlanda Katoliko” verzoeht wordt een cntwerp „rangeischen”
samen te stellen.
Voorzeker een prachtsucces, dank zij mede de succesvolle
invloed van S-ro P. J. v. Bentum, leider van de Jeugdafdeeling
te 's-Gravenhage, aan wien den dank van ’t Hoofdbestuur voor
zijn vruchtbaar werk. Voor belangstellende N.K.-leden, volgt
liier ’t adres: Districtsleiding van de Kruisvaart, Esperantista
sekcio, Laan Copes van Cattenburgh 127, ’s-Qravenhage.
De Propaganda-Dienst.
Het is opmerkelijk en tevens verblijdend, dat de Propagandadienst zich uitstekend handhaaft. Langzaam aan is deze Dienst
’n zeer voornaam element geworden, waarvan vele afdeelingen
gaarne gebruik maken.
De Dienst wordt nog steeds op loffelijke wijze door S-ro .1.
Westen waargenomen. Omtrent diverse bijzonderheden verwijzen we verders naar de mededeelingen van den Propagandachef in elk bondsorgaan, alsmede naar zijn verslag, voorkomend
in 't Aprilnummer van N.K.
K- R- 0 . en Esperanto.
Naar aanleiding van verzoeken door vele lezers aan de Katholieke Radio Gids, om ’n wekelijksche Esperanto-rubriek, waarin
de buitenlandsche Espcranto-uitzendingen worden opgenomen,
te willen verzorgen, ontvingen we van de Redactie een verzoek
een dergelijke rubriek te verzorgen, met de bedoeling de vele
lezers van dienst te zijn en vanzelfsprekend door een regelmatig verschijnen van de rubriek propaganda te maken voor
Esperanto.
Het H. B. heeft deze bemiddelingstaak volgaarne aangenomen; de verzorging wordt sinds eind Januari behartigd door
ondergeteekende. Met bijzondere erkentelijkheid en dank maken
we gewag van de hoogst sympathie medehulp door de RadioServo van L.E.E.N., peranto S-ro D. S. de Jong Dzn te Huizum.
Met de redacteur is besproken de volledige Esperanto-programma s ook op te nemen in E. K.
De vele lezers, die zeer zeker even zooveel N. K. leden zullen
zijn, srnaken dus de voldoening hun verzoek ingewilligd te zien.
11

Duidelijk blijkt, dat ook individueel elk N.K. lid in staat is de
Bond en beweging te dienen. Men leze hiervoor nog eens ’t
artikel Radio en Esperanto in ’t Maartnumnicr.
Slot.
Het Hoofdbestuur vergaderde teveemaal nl. op 26 Sept. 1937
en 20 Maart 1938. Besproken werden vele onderwerpen onder
meer eenige interne afdcelingskwestics, diverse voorstellen en
verzoeken, enz. Besluiten werden genomen inzake ’t verleenen
van medewerking en zitting in ’t Bureau Esperanto bij ’t Onderwijs, oprichting van een Libro-Servo: installeering van een
Commissic voor Espcranto-onderwijs; commissie voor samenstelling en bijhouden eener lijst van Katholieke en voor Katholieken geschiktc Esperanto-werken; commissie voor uitschrijving eener prijsvraag ten bchoeve van een nieuw bondsvaandel;
het uitgeven van een nieuwe propagandabrochure, enz.
De samenstelling en verdeeling van Dag. Bestuursfuncties
onderging geen verandering.
F. J. v. d. BURGT.
ESPERANTO-EXAMENS IN DE RIDDERZAAL.
Het zal onzen iezers aangenaam zijn te vernemen dat de
desbetreffende regeeringsinstantie gunstig heeft beschikt op
’t verzoek van het ..Nederlandu Esperanto-Ekzamena Komitato”.
(Regeeringsgedelegeerde, ele Inspecteur van het Gymnasiaal en
Middelbaar Onderwijs, de heer van Andel) om voortaan de
Esperanto-exarnens, van voornoemd Comite uitgaande en voorzoover deze in den Haag gehouden worden, te doen plaats hebben in de Ridderzaal. Dit jaar voor het eerst worden dus de
examens van 7 Mei (diploma A) en 21 Mei (diploma B) in de
Ridderzaal afgenomen.
[ SPERANTO EXAMENS IN 1938.

7 Mei Den Haag, Diploma A.
21 Mei Den Haag, Diploma B.
26 Mei (Hemelvaartsdag) Groningen Diploma’s A en B.
4 Juni, Goes, Diploma’s A en B.
18 Juni, Amsterdam, Diploma’s A en B.
2 Juli, Arnhein, Diploma’s A en B.
16 Juli, Heerlen, Diploma’s A en B.
5 November, Utrecht, Diplomabs A en B.
19 November, 's-Hertogenbosch, Diploma’s A en B.
Aanmelding: den Heer H. J. Bulthuis, Kamillestraat 37, Den
Haag, postrekening 174620, steeds 14 dagen voor elk examen.
Zie verder N. K. Maart 1938.
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LEDENSTAND PER AFDEELING EN TOTAAL VERSPREIDE LEDEN
OP 15 APRIL 1938.
(Verklaring van afkortingen; L: Leden; G. L.: Gezinsleden; J. L.: Jeugdleden; M. J. A.: Meisies-Jeugdafdeeling; J. J. A.: Jongens-Jeugdafdeeling;
Werkl.: Werkiiedenafdeeling.)

Aideelingen

Alkmaar
Aniersioort (Werkl.)
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn

Arnhem (M.J.A.)
Bergen op Zoom
Bevenvijk
Bleijerheide
Breda 1
Breda II (Werkl.)
Breda III (M. J. A.)
Brunssum
Bussum
Delft
Deventer
Dordrecht
Driehuis
Duivendrecht
Eersel
Eindhoven
Gemert
Gendt (Gld.)
Ginneken I
Ginneken II (J.J.A.)
Gouda
’s-Gravenhage i
’s-Gravenhage II (Werkl.)
's-G ravenhage III (J.J.A.)
Groenlo
Groningen
Grootebroek
Haarlem
Heerlen
Dcn Helder
's-HertOgenboscii
Hoensbroek
Over te brengen

L.
14
29
9
127
8
—
19
11
14
34
22
—
5
16

10
14
14

23
7
6
242
8
6
21
—
11
56
61
—
5
14
9
2.5
15

18
2(.
11)

908

G.L. J.L.
—
—
—
5
—
1
—
6
2
—
—
36
—
—
—
—
—
3
—
2
—
3
—
7
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
—
—
1
—
27
2
—
—
1
—
—
—
11
1
—
5
—
4
—
10
—
4
—
1
—
—
—
—
—
1
—
3
2
—
—
—
64
81

L. G.L. J.L.
Totaal
TotaalI Afdeelingen
64
1053
14 Afdeeliugen overgebracht 908
81
—
1
7
34 Kloosterzande
6
—
—
10
10
10 Lamswaarde
2
—
14
16
133 Leiden
—
10
3
13
10 Lisse
—
3
12
15
36 Maasbree
—
27
23
4
19 Maastricht
—
11 Molenberg
1
12
13
—
15
17 Nibbinxwoud
5
10
—
—
28
36 Nijmegen
28
—
—
9
25 Nuth
9
—
—
7 Oisterwijk
16
16
—
.—
10
5 Oldenzaai
10
—
18 Oosterliout
14
13
1
2
—
22
10 Roelofarendsveen
20
—
13 Roermond
1
13
12
—
-—
14 Roosendaal
16
16
—
60
28 Rotterdam I
54
6
—
14
7 Rotterdam II
13
—
—
7
7 Schagen
7
2
—
23
21
269 Schiedam
—
5
10 Stein
5
—
1
8
7 Texel
7
2
—
30
28
21 Tilburg
—
72
11 Litrecht
64
8
—
—
8
11 Vaals
8
—
1
7
61 Valkenburg
6
—
—
14
14
65 Venlo
—
—
14
14
10 Vlissingen
—
1
17
16
9 Volendam
2
—
14
16
15 Vught
2
—
11
13
9 Waubach
—
—
9
25 Wc' mer
9
—
1
8
7
16 Wo merveer
—
1
15
14
21 Zaandani
—
11
18 Z\volle
11
1
157
4
—
161
_10 Verspr. leden
64
16119 - 136
1809
1053 72 aideelingen
E. J. v. d. BURGT

V A N D EPR O PA G A N D A D IEN ST.
DE N1EUWE BROCHURE!

Zoals men zich zal herinneren heeft ’t hoofdbestuur
in Januari j.l. een tekst voor
een propagandabrochure bekroond. Deze tekst was van
den Heer Nico Hoen, die
daarin op pakkende, frisse
en originele manier doel en
werkwijze van 't Esneranto
en van onze Katholieke Esperanto beweging uiteenzette.
We doen ter illustrering
even een greep uit de inhoud:
De spijker op de kop geslagen.
Het was in een klein en
onbelangrijk plaatsje__
Dwaze gevallen......
Over „ k u n s tm a tig h e id ”
gesproken.
Gaat dan en ondenvijst
alle volken.
Esperanto op de scholen?
No Ko... No Ko... No Ko...
I. K. U. E.
Is Esperanto moeilijk? enz.
Welnu, deze brochure is ter perse en zal + 10 Mei a.s.
gereed zijn.
Voorlopig is de oplaag bepaald op 2000 exemplaren
De propagandachef nam belangeloos op zich de brochure te
verluchten met 4- 40 illustraties. Het geheel wordt uitgevoerd in
2-kleuren steendruk met een pakkende omslag (waarvan bijgaand
een verkleinde afbeeiding).
Ze zullen worden geleverd tegen kostprijs n.l. 15 ct. per stuk
Bij afname van meer dan 10 stuks tegelijk zelfs voor 12y2 ct. p.
stuk, want ’t H. B. besloot ’t ontbrckende er dan zelf bij te passen.
Ja, ’t H. B. gaat zelfs nog verder: Afdelingen die 50 stuks o f nieer
willen plaatsen kunnen ze bekomen voor 10 ct. p. stuk.
De bedoeling van deze brochure is niet, ze te hooi en te gras
te verspreiden, (daarvoor hebben we goedkoper materiaal) maar
werkelijk belangstellenden volledig over Esperanto en ons werk in
te lichten. Daarom behoort ieder onzer leden dit boekje zelf te
bezitten om ’t aan niet Esperantisten ter lezing te geven.
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De afdeiingen vverken er mee op propaganda-avonden en cursussen.
De voorgestelde oplaag behoort te klein te zijn en daaroin:
verspreide leden en afdeiingen, zendt UW> bestelling voor het te
/aat /s, d. w. z. n o g h e d e n !
Kijkt ook uw overig materiaal even na en vult het aa n !
Oppenheimstraat 54a, Groningen
De propagandachef
Postrekening 288627
J. H. WESTEN
VERSLAO KASCOMMISSIE 1937.

Zich kwijtend van de vererende taak, tijdens de Jaarvergadering van „Ned Kat.” op 1 Aug. 1937 te ’s-Gravenhage opgedragen aan de Haagse R. K. Espcrantistenvereniging „Por Dio
ka.i Eklezio” hebber, ondergetekenden de boeken van den
Bondspenningmecster gecontroleerd en met de bescheiden vergeleken.
Zij hebben daarbi.i enige onnauv keurigheden ontdekt, welke
zij getracht hebben in orde te brengen, waarna zij het Hoofdbestuur adviseren den penningmeester decharge te verlenen.
Het zou naar hun mening wenselijk zijn de boekhouding wat
overzichtelijker te maken, door o.a. afzonderlijke rekeningen
te openen voor Persdienst en Propagandadienst.
Gaarne had de commissie gezien, dat ook in ’t tweede half.iaar het folionummer op de bescheiden vermeld was, ter vergeinakkelijking van de controle.
Tenslotte betreurt zij het, dat de balans ontbrak.
Mct dank voor het in ons gestelde vertrouwen,
Hoogachtend,
w.g. J. G. Dijkman; A. Ligtvoet; W. Roozenburg.
ESPERANTO-ELSENDOJ
de la Katolika Radio-Stacio (K.R.O.) en IilLVERSUM (Nederlando).

horo de eisendo: proks. 22.40 Greenwich-tempo.
Ondolongo ĝis la 1-a de Junio: 875 m., ankaŭ 415.5 (Jaarsveld)
8 Mei: J. Stneehuyzen S.C.J. temo: „Mario-honorigo”
22 Mei: H. Damen: Sonorilo por Ljubljana.
5 Juni: J. van Zelst S.C.J., temo: „La Morto”
19 Juni: P. Heilker, Prezidanto de I.K.U.E., temo: „Paĝoj el
mia vivolibro”.
SONORILO POR LJUBLJANA.
Ni ateniigas pri la Radio-Parolado sub titolo suprenomita.
Sinjoro Damen, la prezidanto de N. K. parolados pri la nunjara kongieso de I. K. U. E.
Do ia 22-an de Majo, vespere je la 23-a.
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X X -a KONGRESO
DE
INTERNACIA KATOLIKA UNUIĜO ESPERANTISTA.
LAIBACH-JUGO-SLAVUJO 6 - 1 1 AUGUSTO 1938a.

En nia antaŭa numero ni sciigis pri la intencita ŝanĝo de la
vojaĝskemo. Ni petis la opiniojn de la kandidat-karavananoj!
Eakte, pluraj interesiĝintaj N.K.-anoj skribis al mi, ke ili preferas
la „Italan” projekton. Do bone, ni elektos ĝin, kaj ĝuos la belecojn de la Svisaj montoj kaj de la Nord-Italaj lagoj.
Bonvolu kara leganto, relegi la priskribon de la tuta vojaĝo,
en la Aprila numero de ĉi tiu organo.
*
* *
Jam estas tnajo, kaj nur tri monatoj ankoraŭ ni estas distancitaj de la kongreso! Malgranda tempspaco!
Sendube vi legis en „Espero Katolika”, ke jam multaj personoj aliĝis al la kongreso en Laibach. En la listo jam troviĝas
niaj Italaj pastroj Bianchini kaj Rotondo.
E1 Aŭstrujo jam nun aliĝis preskaŭ 10 personoj, nia Belga
amiko, pastro Beckers ankaŭ aniĝis, venos samideanoj el Svisujo kaj Hungarujo. Kompreneble la Jugoslavoj ĉeestos amase
Ia kongreson. En Ceĥo-Slovakujo nia Katolika ntovado prosperas. Gis nun, pli ol dek Ceĥoj jam estas enskribitaj en la
oficiala Kongreslisto! En tiu listo nur ankoraŭ sinjoro Heilker
reprezentas Nederlandon!
Sed jam diversaj anoj de ..Nederlanda Katoliko” sin anoncis
por la karavano. Mi ne ankoraŭ sendis la liston al la kongreskomitato, ĉar ĝi estis ankoraŭ tro malgranda. Ĉar pluraj personoj skribis al mi, ke baldaŭ ili decidos, mi atendos ankoraŭ
ilian decidon, antaŭ ol forsendi mian unuan liston. Do, orii
bonvolu sciigi min pri sia aniĝo al la I.K.U.E.-kongrcso kaj al
nia N.K.-karavano, antaŭ la 5a de Majo.
*
* *
En antaŭaj numeroj vi povas trovi ĉiujn detalojn pri la vojaĝo.
A1 ĉiu petanto mi tuj sendas detalan cirkuleron.
La vojaĝo
daŭros 11 tagojn (3 - 13a Aŭgusto) vojaĝprezo f 115,— Kongreskotizo f 2,25.
’s-Hertogenbosch, 10 Brugstraat.
H. DAMEN.
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INTERNACIA KATOLIKA INFORMEJO.

De volgende clubs zonden van de 1-cents-actie: Utrecht 1
gld; Roermond 1,50 gld; Arkev Amsterdam Sekcio Okcidenta
4 gld; Dordrecht 1,91 gld; Arkev Amsterdam Sekcio Orienta
7 gld.
Op de streekdag te 's-Hertogenbosch offerde men 4,40 gld.
Allen hartelijk dank!
In de laatste m aanden kregen we van vier informpetintoj de
blijde tijding. dat zij tot het Katholiek geloof waren overgegaan,
n.l. twee uit Nederland, een uit Algiers en een uit Buda-Pest.
Vergeteii we niet O.L.H. voor dat succes te bedanken.
W at het aantal informpetantoj betreft, vandaag kwam No
779 binnen uit Lulea (Zweden). Zoetjesaan komt er weer een
100-tal vol.
Fr. M. MONULFUS, I.K.I.-Secretaris.

UIT DE AFDELINGEN.
EESTOJ EN BERC-EN OP ZOOM.

Bergen op Zoom (25000 enl.), okaze de la markizlandaj festoj (4-6 ĝis 18-6-193Sa).
„L a m a llib eru la p o rd eg o " .

Vietor de Stuers skribis en lSS2a pri ĉi-tiu rimarkinda konstruaĵo jenon:
La malliberula pordego en B.o.Z. apartenas al la plej rimarkindaj kaj plej bone konservitaj restaĵoj de la militista arkitekturo en Nederlando. Kune kun antikva pordego en Kampen
ĝi estas la unika pordegkonstruaĵo el la tipoj de pordegoj kun
du fortaj rondaj turoj, de kiuj pli frue centoj estis trovataj en
nia lando sed nun ne pli ol ĉi-tiuj du estas montreblaj.
La konstruajoj ekzistas el trairejo, kovrita per ogivo, defendata de du pezaj rondaj turoj, kiuj nombras tri etaĝojn de kiuj
la du plej malsupraj estas volbaj. Super la trairejo al la ekstera
flanko estas niĉo, en kiu originale statuo estis metita. Ciu etaĝo
estas provizita de embrazuroj (paftruoj), destinitaj por sago
kaj pafarko; la plej supra krome posedas lumfenestrojn (devas
esti elĵettruojn). La tuta konstruaĵo estis konstruita el blanka
ardena gne.iso, kaj la muroj havas dikecon de ne malpli ol 2,25
metroj. Fn la fino de la 15a jarcento oni alikonstruis la loĝejon
super la trairejo kaj pligrandigis ĝin urboflanken. Ci-tiu alkonslruajo estas konstruita el briko kun angulaj pecoj kaj „dento.i”
ei montstono kaj estas provizita je du elkolumitaj1 angulaj
turetoj. Ankaŭ urbflanke oni vidas niĉon, destinata por stutuo
(ĉi tiu nun estas plenigita pcr statuo, skulptita de la Bergena
skulptisto, S-ro P. van Dongen.
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En unu de ĝtaj ĉambrOj, nun la muzea saloneto troviĝas
kamenbreto, kiu estas maloftaĵo de ĉi tiuj konstruaĵpartoj de
nia gotika periodo.
La konstruaĵo estas laŭ la sama verkisto malofte pitoreska
monumento.............. la nekontestebla atestanto dc la antikvaj
forteco kaj grandeco de la markizeja urbo. Ci tiu pordego ĉiam
atestos pri la graveco, kiu Bergen op Zoom estas havinta antaii
la milita historio.
(La sekr. donas ĉiajn informojn rilate la markizlandajn
festojn).
J. DERCKS, sekr. N. K. I.
PROGRAMMA „Brareko" Streekdag te Bergen op Zoom.
Zaterdag 11 Juni
14.30 Bonvenigo bij S-ro Jordans, Arn. Asselbergstr. 7-9.
18.— Brabanta komuna manĝo bij „Stadhouders”, Groote
Markt. Kosten f 0,75.
Zondag 12 Juni
10.— H. Mis in het Juvenaat der H. H. Harten met Esperantopredicatie van Pater L. Roossen.
11.— B rareko kunveno bij S-ro Aerts, Hollandsche tuin, Huybergsche straat. alwaar om
12.— Lunĉo a 80 cent.
14.30 Bij voldoende deelname: Rondveturado sur la Skeldo a
85 cent p. p.
18.30 Festena tagmanĝo bij ,,Stadhouders”, Groote Markt.
Kosten f 1,30 p. p.
De prijzen van logies met ontbijt zijn f 1,50; f 1,75; f 2,— ;
f 2,25 en in Hotel de Draak f 2,70. Degenen, die wensen te
overnachten moeten zich zoo spoedig mogelijk opgeven, omdat
we anders niet kunnen garandeeren, dat er plaats zal zijn. Voor
degenen die zich op het laatste oogenblik opgeven is het wel
zoo goed als zeker, dat ze niet in B.o.Z. kunnen overnachten.
Voor al het andere moet men zich uiterlijk 31 Mei opgeven,
onder gelijktijdige toezending van het bedrag, aan S-ro J. Oerlemans, Oude Wouwsche baan 38, Bergen op Zoom.
Dengenen die zich op tijd opgeven zullen zoolang de voorraad
strekt, een gratis gids van B. o. Z. ontvangen.
DEN BOSCH. „BRAREKO”-STREEKDAG, 27 MAART.

Slechts enkele vluchtige regels over den „Brareko”-streekdag,
die 27 Maart i.l. te Den Bosch gehouden is.
Om maar rnet de deur in huis te vallen: de dag heeft een vlot
en prettig verloop gehad en mocht zich ook in een voldoende
belangstelling van onze Katholieke Esperantisten verheugen.
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's-Morgens drocg Kapelaan Ras. geestelijk adviseur der Bossche
afdeeling, een H. Mis op, 's-middags werd de Streekdagvergadering gehouden, waarop de heer P. Ch. M. v. d. Vijver, voorzitter van „Suda Kruco" uit Eindhoven, een hoogst leerzame
lezing hield over: „Esperantistoj, ĉu ni estas Esperantistoj; katolikaj Esperantistoj, ĉu ni cstas Katolikaj Esperantistoj?”,
waarna om streeks zes uur een gezamenlijke koffietafel werd
gehouden in hotel „Du Commerce” (met een 50-tal deelnemers),
tenvijl een alleszins geslaagde feestavond dezen streekdag besloot.
Zoo was de Bossche Streekdag. En thans?.... Bergen op
Zoom, op 12 (en 11) Juni!!
NICO HOEN Jr. Pres. „Brareko”
AMSTERDAM.

(A.R.K.E.V.)

CHARLOTTE KORDA PRI ALSTRUJO EN „MAISON BOER”.

Eundon, la 21an de Eebruaro, multaj el niaj Arkev-geanoj
ĉeestis en „Maison Boer" la filmprezentadon pri Aŭstrujo, kun
Esperantlingvaj klarigoj de CHARLOTTE KORDA.
Ea vespero estis organizita de F.E.E., U.A.S.E. en kunlaboro
kun A.R.K.E.V. Ceestis proksimume 200 personoj.
Ea filrno mem estis tre interesa kaj ege lerniga. Interalie ĝi
vidigis al ni karakterizajn pejzaĝojn, centrojn por vintro-sporto,
multajn historiajn kaj modernajn konstruajojn en la diversaj
grandaj urboj, produktaĵojn de la tieaj industrio kaj komerco,
k.t.p. k.t.p.
Precipe nin trafis la bonega prononcado kaj la flua stilo de
Charlotte Korda, kiu per siaj klarigoj havigis al ni pli ĝustan
prijuĝon de sia patrujo, Aŭstrujo.
A. F. L.
DEN HAAG.

„Por Dio kaj Eklezio”.

()p Zaterdag 26 Febr. j.l. hield bovengenoemde afdeling een
vrolijke Vastenavondviering, die uitnemend geslaagd is. Dank
zij de R. K. Gern. Toneelvereniging H.O.B., die een cabaretprogramma verzorgde onder het motto: „In de huiskamer van
Ome Jan", was de stemming er spoedig in, en ze bleef erin tot
liet laatste toe. Dhr J. v. d. Ham, de leider van genoemd gezelschap, die tevens als conferencier fungeerde, heeft met deze
avond veel eer ingelegd.
Na de pauze voerde ook onze eigen toneelclub K.E.S.O. een
geestige eenacter op, genaamd: ..Schrikkeljaar”.
Nadat H. 0 . B. tot middernacht was voortgegaan met zijn
cabaretprogramma, nam het Bal een aanvang, dat tot drie uur
dtiurde. De vele aanvvezigen hebben kostelijk genoten en zullen
bij een volgende gelegenheid zeker niet vvillen ontbreken.
DE SECRETARIS.
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DORDRECHT.

„D. E. K.”

Op 25 Febr. j.l. werd onze jaarlijksche Carnavais-avond gehouden; ter kennismaking met onze club hadden wij de gelegenheid tot introductie opengestcld, waarvan vele leden ten
behoeve hunner ouders en vrienden hadden gebruik gemaakt.
Ongeveer 70 personen waren aanwezig; de stemming was zeer
geanimeerd, de zaal feestelijk versierd, terwijl de kleurige costuums en de vaak fantastische grimeeringen der aanwezigen
een schilderachtigen aanblik leverde.
Onder leiding van den Heer W. Schellenbach, die als conferencier optrad, werden in bonte mengeling diverse nummers
ten tooneelc gebracht: voordracht, zang, viool- en Hawaianmuziek, tenvijl zelfs een buikspreker niet ontbrak! De avond
mag in alle opzichten geslaagd heeten en zal den aanwezigen
nog lang in het geheugen blijven.
Ook I.K.I. werd in de feestvreugde niet vergeten: de collecte
bracht f 4,40 op. Wij hopen, dat de band onder onze leden
onderling weer eens is versterkt en velen der genoodigden tot
onze, helaas nog steeds kleine club, zullen toetreden.
DE SECRETARESSE.
BREDA.

„Por Nia Kredo" (Werklieden).

De R. K. Werklieden Esperanto vereeniging ,,1’or Nia Kredo”
hield op Zondag 6 Maart 1938 haar eerste algemeene ledenvergadering.
De Voorzitter wees op de bijzondere snelle groei en groote
welvaart der vereeniging en zei dat deze vergadering een mijlpaal was, daar nu de cursisten gelegenheid kregen zich aan te
sluiten als leden. Hij hoopte dat ’t ook in de toekomst steeds
„Antaŭen” moge gaan. De notuien: deze werden onder handgeklap der leden onderteekend.
Op de vraag wie als lid wenste te worden ingeschreven gaven
slechts 3 door omstandigheden genoopt zich niet op.
De Voorzitter hoopte dat de nieuwe leden stevig mee zouden
werken om de Katholieke beweging sterk te maken, en wees
hierna op het grote nut van de Conversatie-Avond en deelde
mede dat de conversatie Contributie betaald zal worden uit de
verenigingskas.
Vervolgens vond een geanimeerde rondvraag plaats en hierna
werd deze alleszins geslaagde vergadering gesloten.
M. C. JASPERS, Secretaris.
MAASTRICHT.

..Katoliko Stelo”.

Je la 8a kaj duono Prezidanto malfermis kaj memoris la
sanktan Meson de Dimanĉo la 27an. Post tio la raporto de la
antaŭa kunveno unuvoĉe estis aprobita. La jarraporto de la
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sekretario montris malagrablan bildon de la stato en kiu la
klubo sin trovas: la membronombro vere malpliiĝis. La sekreiario instigis la ĉeestantojn resti fidelaj kaj kune serĉi rimedojn
por fari propagando. La jarraporto de la kasisto montris por
la pasinta jaro malgranda saldo, sed la takso por la jaro 1938a
montris grandan deficiton. Ce la envenintaj leteroj estis skribo
de la Limburga Regionkomitato. Post longa priparolado, la
klubo decidis eksmembriĝi pro du kaŭzoj. Unue, ĉar la regiono
estas tro malproksima. kaj due pro la malbona stato de la
klubkaso. Eble oni povus esti membro de regionkomitato ne
pli malproksima ol Sittard. Por la ĉefestraro oni nomis S-ron
H. Perry. Por la ĝenerala jarkunveno de „Nederlanda Katoliko”
oni faras du proponojn. S-ro Wijnands estis elektita kiel deputiton. Oni komisiis lin en tiu kunveno ĉe la ronddemando informi, se necese, pri la daŭrigo de la ligo „Nederlanda Katoliko”,
kaj ankaŭ pri la plifaciligo de la B ekzameno.
La Sekretario. HAGENAARS.
WE ONTVINGEN:
EESTNUMERO „NIA SUPRENIRO”.

Bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Haagse Katholieke Arbeiders Esp. Ver. „Inter Paco kaj Amo” verscheen het
maandblad van deze N. K. afdeling in feestgewaad. Aan de
inhoud hebben velen meegewerkt. De voorzitter van I.P.K.A.
releveert in 't kort de geschiedenis van de afdeling. We troffen
verder artikelen aan van de Geestelijk Adviseur Pater v. d.
Schoot, de Heren Heilker, Damen, Pater Laan G. S. J„ Frater
van Zon, Pater Smeehuijzen S.C.J., Fr. Monulfus, de voorzitter
van de afd. Amersfoort, Delft en Den Haag (P.D.K.E.).
Een waardig feestnummer, dat toont dat I.P.K.A. levenskracht bezit, die ’t beste bclooft voor de toekomst.

TAALVRAAGSTUKKEN.
Wegens ziekte van de redacteur kon deze keer de A-rubriek niet verschijnen.

B. LINGVO-RUBRIKO POR ESTONTAJ B-KANDIDATOJ.
Korekto de la ..Kakografio” (Vidu N.K. Marto 1938),
La vortoj pri kiuj temas, estas kursivigitaj. Mi faros rimarkojn nur pri kelkaj eraroj, ĉar la aliajn la kursanoj mem tuj
komprenos: kvankam kelkaj ensendintoj malatentis mian averton: ili serĉis erarojn, kie ne troviĝas eraroj.
LA NILO.
La akvo de la Nilo, antaŭe verda, fariĝis blanka, poste ruĝa
kaj senĉese kreskis, ĉiutage je du manlarĝoj1). La plej malaltaj
21

kampoj estis supervefŝitaj; de la pli altaj oni rapide kolektis
linon, vinberojn kaj speeon de2) kotono. Sur la lokoj, kiuj matene estis ankoraŭ sekaj, vespere plaŭdis la ondoj.
Ŝajnis, ke fortega kvankam nevidebla vento blovas345) de !a
fundo de 1’rivero. Qi plugas sur ĝi grandajn sulkojn kaj plenigas
per ŝaŭmo. poste glatigas la suprajon de la akvo, kaj post momento tordas ĝin en senfundajn akvoturnojn.
Ree ĝi plugas, ree glatigas. tordas. alpelas novajn akvomontojn, novajn ŝaŭmajn striojn kaj ssnĉese levas la murmurantan
riveron, senĉese akiras novajn tera.in peeojn. Iafoje la akvo,
atinginte1) ian limon, transsaltas ĝin en la daŭro dc unu ekrigardo, versiĝas sur !a lnalaliajon ka.i formas brilantan lageton
tie, kie antaŭ unu momento ia veikintaj herboj falis teren eindrigitaj.
Kvankam la leviĝc- atingis apenaŭ la trionon d e) la ordinara
alteeo, jam !a tuta bordo estis subakvigita. Ĉiuhore iu bieno sur
monteto fariĝis simila67) al insulo, en la komenco apartigita de
la aliaj nur per mallarĝa kanalo, kiu iom post iom plilarĝiĝis')
kaj pli kaj pli apartigis de la najbaraj dornoj la novan insulon.
Ofte iu, kiu eliris al la laboro piede, revenis en ŝipeto8).
Pli kaj pli multe da ŝipetoj kaj flosoj aperis sur la Nilo. De
unuj9) oni fiŝkaptis per retoj, en aliaj oni transportis !a rikoltojn en la grenejojn aŭ la blekantajn brutojn en la stalojn; en
aliaj oni akceptis vizitojn, por anonci al ili la leviĝon de la Nilo
(kiun vidis ĉiuj), inter ridoj kaj krioj. Iafoje ŝipctoj, kuniĝintaj
kiel aro da anseroj, diskuradis en ĉiujn direktojn por tralasi
grandegan floson, kiu portis el Supra Egiptujo malsupren grandegajn ŝtonojn, elhakitajn en la apudbordaj minejoj.
En la aero ĉie, kie povis aŭdi la orelo, sonis la kreskanta
akvo, krioj de la timigitaj birdoj kaj gajaj kantoj de 1’homoj:
„La Nilo leviĝas, ni havos multe da greno”.
1. Kvankam Ia esprimo: „ . . . .kreskis ĉiutage du manlarĝojn"
eble ne estus malkorekta, ĉi tie temas pri korektado de vortoj,
kaj ne, ĉu. oni povus uzi aliajn esprimojn.
2. speco ne indikas mezuron do ne da.
3. ŝajnis, ke vento blovos la t.n. direkta parolo.
4. atinginte, vidu N.K. Deeembro 1937.
5. Pri la uzado de „da”, vidu suben.
6. iu bieno fariĝis simila al insulo: simila estas adjektivo ĉe
bieno.
7. la kanalo mem iĝis pli larĝa, do: plilarĝzgzs kaj apartigis
(zgis apartaj) la najbarajn domojn; do ne: apartzĝis.
8. revenis en ŝipeto, t.e. ili venis de la laboro troviĝantaj en
ŝipeto.
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UNU estas ĉi tie ne numeralĜ, sed pronomo, kaj tial variŭ.
UNU ne havas genitivon, kaj ankaŭ la singulara akuzativo
estas ĝis nun neuzata; tial oni trovas tute mallogike la nominativan formon: li fabrikis unu (= unun) el la plej belaj horloĝoj”. Iafoje oni renkontas la pluralan akuzativon: „Mi renkontis multajn malnovajn amikojn; unujn mi tuj rekoniSs
aliajn ne”.
1. Post la kvin prepozicioj; al, de, el, ĝis kaj preter la sekvontaj substantivoj ne alprenas n; ĉar tiuj prepozicioj per si mem
esprimas jam sufiĉe la movon.
II. La uzo de la prepozicio DA estas limigita per du kondiĉoj:
1- La antaŭa substantivo aŭ adverbo devas esprimi pli malpli difinitan mezuron (kvanto - nombro - grando - pezo).
2. La posta substantivo (suplemento) devas esti nepre nedifinita: glaso da akvo, dekduo da pomoj, dek du jaroj da
laborado, spaco da tero, kilogramo da fromaĝo, svarmo da
veturiloj, karavano da pilgrimantoj, bukedo da rozoĵ, tavolc
da neĝo, maro da mizeroj, torento da larmoj.
Oni uzas da kiam la antaŭa vorto respondas al la demando:
kiom multe. Bukedo da rozoj montras iun kvanton da floroj;
bukedo de rozoj atentigas pri la speco de la floroj.
Laŭ la supraj ekzemploj oni vidas, ke multaj vortoj laŭokaze
povas ricevi signifon de mezuro; oni povas uzi da nur, se tian
signifon ili akceptas en la koncerna frazo, kion oni povas rekoni
per la supre donita demando: kiom multe? Ekz-e: Fonetiko
estas parto - gramatiko: ĉu DE aŭ DA? Ni demandu: kiom
multe da gramatiko? Neebla respondo, do DE! - Donu al mi
pecon - pano. Ni demandu: Kiom multe da pano? - Pecon!
Taŭga respondo, do: DA!
Antaŭ difinita substantivo oni neniam uzas DA. Pli precize,
oni ne uzas DA:
a. antaŭ la artikolo: peco da pano; sed: peco de la pano.
b. antaŭ ĉiu, ĉiuj, tuta: kelke da soldatoj; sed: kelkaj el
ĉiuj soldatoj.
c. antaŭ la montraj, personaj, posedaj kaj nombraj pronomoj: donu al mi kelkajn de (e\)tiuj pomoj; kelkaj de (el) ni
devos resti hejme; tri de (el) miaj fratoj jam edziĝis; rento de
sescent frankoj.
Tamen en maloftaj okazoj oni trovas ĉe Z. DA antaŭ personalo: La maljunulino kolektis berojn kaj donis al ŝi iom da ili;
pli bone estus: iom el ili.
d. antaŭ substantivoj, kiuj estas difinitaj per si mem, nome
sc ili montras tute precizan kvanton; tiaj estas ĉiuj nomoj de
unuo: horo, tago, monato, jaro, franko, guldeno, ŝilingo, marko,
metro, litro, kilogramo, ktp., kiam ili estas uzataj singulare
(ĉar plurale ili esprimas ne devige precize difinitan kvanton: li
9.
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kuris kelke da metroj) do; parto de jaro; ĉar jaro montras
precizan kvanton; sed: parto da tempo; ĉar tempo montras
nedifinitan kvanton.
Oni ankaŭ uzas DA post frakci-nomo: duono, triono, ktp.,
ĉar precizigante iun frakcion; oni precizigas ankaii la tulon,
la unuon, el kiu oni detranĉas parton: mi legis duonon de paĝo,
mi manĝis trionon de torto.
Nun ankoraŭ unu rimarkon mi volas doni: Mi diras: Dek du
pomoj, ĉar, kvankam dek du montras difinitan kvanton, dek du
nc estas substantivo. Do, post numeraloj kiuj ne estas substantivoj, ne venas DA.
FRATER WIGBERTUS VAN ZON.
Ekcercaĵo 18, (Examen B, Amsterdam 1937.)
HET UITHANGBORD VAN DEN HOEDENMAKER.
Benjamin Franklin, de heroemde uitvinder van de bliksemafleider en de grondlegger van de onafhankelijkheid van de
Verenigde Staten van Noord-Amerika, verhaalt het volgende
voorval oin aan te tonen, dat men niet de raad van iedereen
moet opvolgen.
Toen ik jong was, gebeurde het, dat een mijner vrienden, die
zich als hoedenmaker in onze stad wilde vestigen, verscheidene
zijner kennissen en vrienden raadpleegde over het gewichtig
punt van liet uithangbord. Het opschrift, dat hij op zijn uithangbord wilde laten schilderen, was aldus samengesteld:
John Thomson, hoedenmaker, maakt en verkoopt hoeden a
contant. Dan volgde het teken, dat men altijd boven een hoedenwinkel vindt.
De eerste vriend, wiens raad hij inwon, merkte op, dat het
woord hoedenmaker geheel overbodig was. John Thomson was
het daarmee aanstonds eens en het woord werd doorgehaald.
De tweede beweerde, dat het nutteloos was te vermelden, dat
John a contant verkocht.
Dientengevolge werden de twee
woorden doorgehaald en het opschrift werd beperkt tot deze
korte zin: John Thomson maakt en verkoopt hoeden.
Een derde vriend verkortte het nog door te beweren, dat zij.
die zich een nieuwe hoed moesten aanschaffen, zich er weinig
om zouden bekommeren, om te weten, dcor wien hij gemaakt
was. Maar toen een vierde raadgever de overblijvende woorden
las: John Thomson verkoopt hoeden, riep hij al lachende uit:
Meent ge, dat men zich zal verbcelden, dat ge van plan zijt
ze voor niets te geven?
Ten slotte bleef er niets meer van het opschrift over, dan de
naam van den koopman en de tekening van de hoed.
Het is jammer, dat John geen vijfden vriend geraadpleegd
heeft. Dan zou er waarschijnlijk niets anders dan de hoed overgebleven zijn.

