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I N L E I D I N G.

Mijn zoon, laat de kinderen der duisternis u toch niet
immer ten voorbeeld strekken! Is het niet bespottelijk, dat gij
steeds de laatste zijt om u van een geschikt werktuig te
bedienen, en de laatste, om een nieuw middel te benutten?
Kortom: doe steeds en overal het goede, dat mogelijk is;
belet steeds en overal het kwaad, dat gij kunt beletten; steeds
en overal, bevorder mijne belangen; en verzuim niets, wat,
veel of weinig, de overwinning verhaasten kan.
Wanneer een nieuw strijdmiddel gevonden wordt, krachtiger en geschikter dan het oude, laat het dan niet uitsluitend
aan den vijand over, wie overigens ook de uitvinder zij.
Mijne vijanden haten mij wel: maar, in hun ijver om
zielen te verderven, aarzelen ze nimmer om mijne taktiek na
te volgen, mijn optreden na te doen en de inwerkingen mijner
genade na te bootsen.
Hoeveel te meer moet gij, zoo gij mijner niet onwaardig
wilt zijn, elk hulpmiddel benutten, dat zich voordoet.
Een middel is niet slecht, omdat het nieuw is, of omdat
de boozen 'teerst zich ervan bediend hebben. Goed is elk
middel, dat uw staat niet onwaardig is, en de heiligheid van
mijn leer niet weferspreekt.
Zeker, beter ware het geweest, indien gij de eerste waart
geweest om er u van te bedienen tot mijne meerdere glorie.
Indien gij elke nieuwigheid, om de nieuwigheid, veroordeelt, hoe zult gij dan vat hebben op 'tpubliek?
Dikwijls toont gij u kleinzielig tegenover zeer geschikte
strijdmiddelen, en, ondertusschen gebruiken de slechten ze
ten kwade, en gaan de volken ten verderve.
O! hoezeer bedriegt u uw eigenliefde en uwe gebreken!
Indien gij waarlijk den geest van offervaardigheid bezat,
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zoudt gij uw gebrek aan ijver in studie en actie niet achter
ijdele voorwendselen verschuilen.
Veronderstel, dat gij de meest geschikte, de meest krachtdadige, de meest doelmatige hulpmiddelen nu eens flink
veracht en verwenscht hebt — wat hebt gij dan gewonnen?
Hoe! zoudt gij aldus mijne belangen willen dienen?!
terwijl de slechten enkfel zegevieren, dank zij uwe stijfhoofdigheid en uw gebrek aan doorzicht!
Sta op en arbeid. Zoek, studeer, volg na, verspreid, organiseer, hervorm, bouw op, en win aller harten — alles mij
ter eere.
De Katholiek van de Daad
door Oabriel Palau S. J.
Futura, Leiden.

DE EERSTE URE.
De eerste ure was in 1909. Van 29 Aug., toen in het
Concertgebouw te ’s-Bosch eenige vooruitstrevende mannen
bferaadslaagden over een aanstaande Esperanto-vereeniging
in Nederland. Tot 3 October, toen N e d e r l a n d a K a to 1 i k o, onze Bond, werd opgericht in het Bossche Casino.
In dezen tusschentijd is het de regeering geweest van Dr.
Smulders met 12 anderen, die samen het voorloopige komitee
of P r o v i z o r a k o m i t a t o vormden. De namen der
twaalf volgen hier:
F. Dekkers, R. K. Pr., conrector aan de Bisschoppelijke
Kwetkschool, ’s-Hertogenbosch.
Lamb. J. J. M. Poell, R. K. Pr., Adviseur v. d. R. K.
Textiel-organisatie, Tilburg.
G. van Poppel, R. K. Pr., Leeraar, R. K. Gymnasium,
Rolduc.
Mej. M. H. Philippona, Rotterdam.
F. H. W. Elbers, Klerk, Centr .Bureau K. S. A., Leiden.
Joh. Luneman, den Haag.
W. Lutkie Lzn. ’s-Hertogenbosch.
J. T. L. Niesten, Kapitein der Infanterie, Rotterdam.
Willem Smulders, Kapelaan, Made.
H. M. Thijssen, Hoofdredacteur van „de Noord-Brabanter”.
H. B. van Zwet, Leeuwstraat 3bis, Utrecht. ‘)
In September is onze Bond ontworpen, voorbereid, opgezet. Een Zondagswerkje is dit niet geweest. ’t Was sjouwen,
heffen, duwen, hijschen, dat de spieren soms kraakten, de
zenuwen gloeiden, de droppels aan de haren hingen! Dr.
Smulders heeft aan de medeleden even twintig circulaires
) Nederlanda Katoliko — 1910 — bldz. 8.
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rondgezonden met beraadslagingen, plannen, voorstellen,
wijzigingen en opmerkingen. Twintig circulaires over honderd negentig bladzijden verdeeld ! Menigmaal op de stoomfiets bedacht en geordend en in den nacht uitgewerkt en
neergepend. Vlugschriften mocht men zijn papieren niet
noemen; „op-z’n-vlugst-schriften” dat was hun ware naam.
Ze bevatten onze voorgeschiedenis, onze wording, onzen
groei, onze regelen en ons doel. Het meeste treft de Katholieke grondslag, de roomsche lucht, de godsdienstige overtuiging, het grootsche doel, dat de stichters ons wilden
geven. Niet enkel de priesters; vooral de leken: dr. Smulders,
Liineman, Lutkie, van Zwet.
Uit een omzendbrief van Dr. Smulders:
„Een van de voornaamste dingen, welke ons steeds helder
voor den geest moeten staan, is het e i g e n l i j k e d o e l
van den bond: K a t o l i k i s m o p e r E s p e r a n t o , en
daarbij niet alleen en uitsluitend het oog hebben op N e d e rl a n d en N e d e r l a n d s c h e t o e s t a n d e n . Neen wij
moeten hierbij denken aan e e n a l g e m e e n e n W e r e ld b o n d ” .... ‘)
„Overblikken wij de geheele wereld, en ons hart klopt
sneller, wanneer wij denken aan de toekomst, (zullen wij
het beleven?) wanneer de uitteraard internationale, doch
nationaal van elkaar vervreemde Katholieken in het E s p er a n t o het ontbrekende aanknoopingspunt gevonden zullen
hebben, om hand aan hand, des te krachtiger en doeltreffender onze Kath. beginselen, belangen en idealen te verdedlgen
en te bevorderen.” *)
Uit een brief van Lutkie aan Dr. Smulders:
„Onze bond zal een heel grootsche taak krijgen. Van hem
moet uitgaan alles wat Katholiek en Esperantist is, o v e r d e
') Bldz. 18.

2) Bldz. 20.
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h e e l e w e r e l d . Dus apologie, sociologie, enz. enz. Eerst
zfelf sierk worden, hier in ons land. Dan de slapende, buitenlandsche gesamideanojn wakker porren. Als we georganiseerd zijn, internationaal, dan leggen wij ons werk neer aan
de voeten van Christus Stedehouder. Hij zal over ons te
beschikken hebben, ter verdediging van geloof en Kerk. Daar
zijn wij uiteraard voor aangewezen met onzfe relaties over
heei de wereld en leden en afdeelingen onder alle standen.” *)
Uit een brief van Lŭneman aan Dr. Smulders:
„Wij wenschten te stichten een Ned. Kath. Esp. Bond,
niet met het doel „ E s p e r a . n t o ”, maar met het doel
E s p e r a n t o te g e b r u i k e n als m i d d e l om h e t
K a t h o l i c i s m e te bevorderen in zijn geheelen omvang.
En daarin ligt opgesloten de i n t e r n a t i o n a l i t e i t van
onzen Bond; want voor Nederland hebben wij geen Esperanto noodig om daar het Katholicisme te bevorderen.” ’)
Uit een brief van Liineman an Dr. Smulders:
„Uit dit alles blijkt dus dat ons 3) h o o f d d o e l gericht
was op d e p r a c t i j k , op de i n d i e n s t s t e l l i n g van
’t Esperanto v o o r h e t K a t h o l i c i s m e . De taal zelf
en de propaganda voor de taal n a m e n w ij o p d e n k o o p
t o e, was dus feitelijk maar b ij z a a k.
Tot mijn groot genoegen merkte ik, dat o o k bij U d i t
idee voorzit. Esperanto als bindmiddel gebruiken om een
reuzenorganisatie van „Katholieken van de Daad” daar te
stellen, dat moet het doel van onzen Bond zijn. Te lang
reeds rekenen wij met Katholifeken van b o v e n en b e n e d e n den Moerdijk, met Fransche, Spaansche, Belgische,
Engelsche Katholieken, enz. ’t Wordt tijd, dat dit verandere.
Veruit boven al die verschillen van taal en land staat ons
Katholicisme, dat ons een geestelijk volk maakt. De ver■) Bldz. 19.

2) Bldz. 81.

3) Van Lutkie, van Zw eten Liineman.
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schillende her- en derwaarts verspreide krachten tot elkaar
brengen, met elkaar doen samenwerken, dat moet ons doel
zijn....... Door aldus te werken zullen we op de dankbare
erkentenis van 'tnageslacht kunnen rekenen, dat slechts het
gebouw zal behoeven te betrekken dat wij door jarenlang
werken hebben tot stand gebracht. Slechts aldus zal ons
werk voordeel afwerpen voor onze Moeder de H. Kerk.
Doen wij zoo n i e t ; zoeken wij in ’t Esperanto-z e 1 f
o n s d o e l, dan zal 'tnageslacht lang niet malsch oordeelen
over een aantal Katholieke mannen, w e 1 k e i n d e
m o g e lijk h e id h e b b e n v e r k e e r d de K e rk een
g r o o t e n d i e n s t te b e w ijz e n , en d i e e e n i g e
g e l e g e n h e i d d o o -r k o ^ r t z i c h t i g h e i d h e b b e n
l a t e n v o o r b i j g a a n . ” *)
Wij bewonderen den kloeken durf, het juiste inzicht, het
fiere belijdfen van onze edele voormannen. Hun woorden
moeten wij, Katholieken, bedenken wanneer we soms twijfelen of een Esperanto-bond onder ons wel reden van bestaan
heeft1; wanneer we er niet op kunnen komen, waarvoor
Esperanto ook weer dient; wanneer we bekoord worden
om de contributie te weigeren en lid-af te worden. Om deze
idealen zijn we geestverwanten van alle sociale werkers; en
de Katholieke pers kan er ons met ’n gerust hart om vertrouwen en steunen. Zulke woorden zijn als roomsche heipalen, waarop onze Bond staat gebouwd; als een haard,
waaraan wij ons gaan warmen, zoo onze genegenheid voor
Esperanto dreigt te verkoelen; als een vlag, waaronder wij
o zoo veilig varen; als de Katholieke stem, die iedereen in
’t eigen kamp bfehoort te eerbiedigen; als de kabels, welke
ons vastwinden aan de Kerk-tot-het-einde-der-tijden.
Onze bond' is in de vijf jaren van zijn bestaan nog niet
ontaard. In de Koninklijk en Kerkelijk goedgekeurde Statuten,
volgens welke wij leven, wordt gelezen op de eerste bladzij:
) Bldz. 48.
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DOEL.
Art. 2.

De bond stelt zich ten doel:

1. de beoefening der wereldhulptaal Esperanto onder de
Nederlandsche Katholifeken te bevorderen.
2. de behartiging der internationaal-katholieke belangen, in
den meest uitgebreiden zin, door middel van Esperanto.
MIDDELEN.
Art. 3. De Bond tracht dit doel te bereiken door:
a.

de oprichting van plaatŝelijke Roomsch-Katholieke Esperantisten-vereenigingen;

b.

het maken van propaganda in woord en geschrift.

c. het uitgeven van een Bondsorgaan.
d.

het verspreiden van Katholieke Esperanto-werken, het
oprichten eener bibliotheek en het steunen van Katholieke Esperanto-tijdschriften;

e.

door aansluiting aan de „Internacia Katolika Unuiĝo
Esperantista” (Internationale Katholieke Esperantisten
Vereeniging) en het aanknoopen en onderhouden van
betrekkingen met binnen- en buitenlandsche vereenigingen van verwante strekking;

f.

het steunen van in ons land bestaande Katholieke vereenigingen door ze in verbinding te brengen met zustervereenigingen in het buitenland door middel van Esperanto;

g. door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
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Op 3 October 1903 werd onze vereeniging voor goed opgericht. ‘) Er waren reeds 230 leden toegetreden. Het Bestuur
werd samengesteld uit de volgende personen: Kapelaan
Poell, Majoor Niesten, H. van Zwet, prof. v. PoppeL, Dr.
Smulders, Elbers, en Lŭneman.
De eerste ure, de moeilijkste, was voorbij. We bestonden.
’) Onder degenen die naar deze voorloopige vergadering bericht van instemming hadden gezonden, noemen wij:
Pater Ermann, S.J.; H. Bartels, pastoor, Mook; abbe Richardson,
Brussel; H. Egbers, R. K. Pr., Elton Brery, Engeland; C. Colas,
Parijs; Dr. Moller, Amsterdam;“Mgr. Diepen, den Bosch; L. A.
Wirts, rektor, Gymnasium, Heeswijk; P. v. d. Scheer, S.J., Katwijk, H. v. Oastel, prof. Oymn. Slikgat; prof. F. Forstmann,
Seminarie Rijsenburg.

ONZE DOODEN.
AUSTIN RICHARDSON. t
Laat ons een oogenblik naar het kerkhof gaan van N e d e rl a n d a K a t o l i k o . Het is een heilzame gedachte de
overledenen te gedenken. Als groote mannen gestorven zijn,
spreken ze nog. De onzen bemoedigen, onderwijzen en verheffen ons. Zij zijn de kroon van onze vereeniging. De
geesten die biddende om ons henen zweven.
A u s tin R ic h a rd s o n .
Hij werd geboren op ’t Britsch-Indisch eiland Ceylon, op
21 October 1843, uit Anglikaansche ouders. Na den dood
van de vader, keerde de moeder met de twee kinderen naar
Engeland terug. Toen Austin 18 jaar was, werd hij Katholieke neigingen in zich gewaar. Hij streefde niet tegen, werd
ritualist, liet zich al verder trekken door de genade, bestudeerde den Katholieken godsdienst, woonde Roomsche
plechtigheden bij en in 1864, tijdens de H. Sakramentsprocessie in Brussel, werden hem de oogen geopend. Richardson
geloofde en liet zich in Londen, bij de Jezuieten van Farmstreet, doopen. Nu wilde hij priester worden. Hij werd
aangenomen op het Klein Seminarie van Mechelen, deed er
alle studies op de beurs van het bisdom, werd diaken, als
professor naar het Sint Lodewijks College te Brussel gezonden en in Oct. 1873 ontving hij de H. Priesterwijding. Negen
jaar is hij in Brussel geweest. Toen mocht hij rector worden
bij de Benedictinessen te Ventnor, op het eiland Wight. Zijn
moeder kwam bij hem inwonen en bekeerde zich. Acht jaren
bleef Richardson in Ventnor. Sedert is hij weer aan het Brusselsche College gekomen. Onder de vacanties preekte hij voor
de Engelschen in de Sint Guduul. Hij is gestorven plotseling
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te Bossey bij Geneve, 20 Augustus 1913 op weg naar de
Esperanto-congressen van Bern en Rome.
Waarom dezen buitenlander herdacht bij onze Dooden?
Omd'at hij op zijn innigst met de Nederlandsche vereeniging
verbonden was. In 1909, toen de roering onder de Katholieken voor Esperanto bij ons begon, schreef Riohardson
dadelijk naar Elbers in Leiden inlichtingen, aanwijzingen,
waarschuwingen. Bij gelegenheid van onze eerste Jaarvergadering in den Haag, op 28 Augustus 1910, hield hij een
preek in ’t Esperanto. Datzelfde jaar heeft hij twee maanden
ziek gelegen in den Haag, waar hij het He Kath. Esp. Congres kwam voorbereiden; dat Congres heeft hij voorgezeten,
heeft erop geredevoerd over het Pacifisme ’) en is de Voorzitter geworden van de Internationale Kath. Esp. Vereeniging (I. K. U. E.) waarvan onze bond een afdeeling uitmaakt.
Hij was een voorbeeld van ’n priester. Man van vrede.
Dreigde er ongenoegen onder de broeders, Richardson wist
met een woord de vrede te herstellen. Vreemd. De I. K. U. E.
leefde en werkte, zonder eigenlijke vaste organisatie. Wijl
de Voorzitter het reglement was, het centrum waarheen
alles zich wendde, waarvan alles uitging, zonder hetwelk
niets werd gewaagd.
Sedert 1907 was hij Esperantist. Hij was de aalmoezenier,
de apostel, de Predikheer der Esperanto-Congressen. In
Cambridge, in Dresden, in Barcelona, heeft hij Gods woord
in Esperantujo verkondigd.
„Wat nu mijn ervaring aangaat omtrent h e t p r a k t i s c h e
nut van Esp.” — schreef hij eens aan Lutkie, — 2) „ik heb
heel veel menschen ontmoet, als Engelsche handelsreizigers,
werklieden, studenten, etc. die met behulp van Esp. in staat
geweest zijn om in vreemde landen te reizen, en daar met
voldoening van te genieten, die, zonder Esperanto Engeland
nooit hadden kunnen verlaten.
') Zie Esp. Katolika.

2) Ned. Kat. 1914, no. 1, bldz. 4.

P-ro AUSTIN RICHARDSON,
Religia Direktoro de „Espero Katolika” kaj Prezidinto
de la „Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista”
kaj Rev-a AELRED CARLYLE,
la konvertita Monaĥejestro de Caldey (Angl.),
vizitante P-ron Richardson.
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Ik heb gewone Engelsche middenstanders ontmoet, die
Esp. veel beter en vloeiender konden spreken dan hoogontwikkelde personen, die ik gekend' heb, Fransch konden.
Veel beter b.v. dan de geleerde Dr. Oswald Fransch kan
spreken of de geleerde heeren Couturat en de Beaufront
Engelsch. Ik spreek van persoonlijke ondervinding met deze
drie laatstgenoemden.”
„Als Katholiek Priester heb ik, door Esp. of liever, naar
aanlejĵling van Esp. in de Kath. Kerk mogen opnemen, een
zeer talentvolle Esperanto-schrijfster, wier zoon Protestantsch Evangelie-bedienaar is. Ik ben in vriendschappelijke
discussie gewikkeld geweest met Russische, Armeensche,
Anglikaansche, Zweedsche, Fransche en Zwitsersche protestanten, vrijdenkers, etc. en faeb tenminste hen beinvloed ten
gunste van den Katholieken godsdienst. Met eenige van deze
zou het mij onmogelijk geweest zijn te correspondeeren in
eene andere taal dan Esp. Ik geloof vast, dat duizenden van
onze dierbare afgescheiden broederen, alleen door vooioordeel en onwetendheid afgekeerd zijn van de w a r e en
w e r k e 1 ij k e leerstellingen van het Katholicisme. Als zij
de w a a r h e i d maar w i s t e n , zouden zij Katholiek
worden. Daarom ben ik er zeker van, dat Esp. zoo gemakkelijk zoo eenvoudig, een wondermooi middel is, door God
ons in handen gegeven, om velen te bekeeren in alle landen.”
Richardson was een Bekeerder. Meer dan tweehonderd
heeft hij er in de Kerk opgenomen. *) Hij was de blijde, die
de heele buurt blij wilde hebben; de ziende, die alle blinden
het zonnelicht gunde; de gezonde, die al de zieken genezen
wilde; de verzadigde, die de gansche wereld naar de Bronnen der Waarheid trekken wilde. De oude Anglikaan sprak
en schreef over den Paus als over het natuurlijke en noodzakelijke middenpunt der Christenheid, als den vertegenwoordiger des hemels op de aarde, als den levenden zegen voor
alle godsdienstige werken.
) Zie Nederlanda Katoliko - Juli. 1914. bldz. 113.
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Meent niet, dat hij met woorden van honing en beginselen
van elastiek de andersdenkenden aan de Kerk lijmde en legde,
hoe verdraagzaam, toegeeflijk, liefdevol en hoffelijk van omgang hij overigens mocht wezen. Ging het over schipperen
met geloofspunten of zedeleer — Richardson stond pal als
een paal, recht als een rots en onverbiddelijk als een geadarm.
Een zijner bekeerlingen, — ze kon van ondervinding spreken — schreef in Espero Katolika: ’)
„Sed lian tutan laboron trapenetris spirito de arda karitato. Lia larĝa, tolerema animo akceptis kun gracia dolĉeco
eĉ la plej deciditan kontraŭulon; s e d s a m te m p e , e ĉ al
a m ik o li f ir m e , s e d k a r i t p l e n e r e z i s t i s , se
ĝ in p o s t u l i s f i d e l e c o a l la K a t o l i k a K re d o
a ŭ d i s c i p 1i n o”.
In het Nederlandsch: een geest van vurige liefde doorgloeide zijn geheelen arbeid. Zijn breede, verdraagzame geest
ging met hoofsche zachtzinnigheid zelfs den meest beslistea
tegenstander tegemoet. D o c h e v e n e e n s w e e r s t o n d
h ij k r a c h t i g , m a a r b e m i n n e l i j k , z e l f s a a n d e a
v rie n d , in d ie n tr o u w a a n de K a th o lie k e
g e lo o fs - of z e d e le e r z u lk s v o r d e r d e .”
Hij was een magneet door God op aarde gezet, om de
dwalenden van goeden wil tot zich te trekken. Een hemelsch
honk, waarop de moede zoekers rusten kwamen. Een grijsaard, als een kind zoo zuiver, zoo argeloos en zoo beminnelijk. Een wijze, en alles had hij weggegeven om Dat Eene
te winnen.
Een iptverkorene, en iets van den glans der zaligheid lag
vast over zijn wezen.
Zoo staat gij eerbiedwaardig, lofwaardig en benijdenswaardig, voor altijd, in ons geheugen. Man Gods met Uw
zilveren krullen, uw blauwe oogen, Uw lieftalligen glimlach,
Uw schuchtere beweging en Uw zeker woord.
‘) Oktobro, 1913. pag. 234.
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KAPELAAN VAN DER WAL. t
In zijn overlijdensbericht J) wordt gesproken van een
n e r i p a r e b l a p e r d o p o r n ia K a to lik a m o v a d o
— een o n h e r s t e l b a a r verlies voor onze Katholieke
beweging. In de tegenwoordigheid van den dood begrijpen
wij zulk groot woord. Onherstelbaar. Eigenlijk is niets
onherstelbaar. Iedereen kan gemist worden. Ieder kan worden
vervangen. Daar is het heele wereldbestuur op ingericht.
Feitelijk is de plaats van Kapelaan v. d. Wal nog niet aangevuld. Die is nog niet vervangen; zijn verlies is nog niet
hersteld. Waar is de Hollandsche kapelaan, die onze beweging bestudeerd heeft en begrepen ? Die overtuigd is van het
Katholieke en Sociale belang van onze wereldtaal? Die uit
z i e l e n i j v e r zich in onze rijen plaatst? Die zijn patronaatsvolk, propaganda-clubs, zijn Volksbonders met Esperanto in waardige tegenweer brengt ten opzichte van
socialisten, teosofen, vrijdenkers, die, met hetzelfde Esperanto
al lang vechten voor hun verderfelijke idealen? Die ons
Roomsche werkvolk, onze Middenstand, door Esperanto
opheft tot meerdere van hen, die slechts Fransch, Duitsch en
Engelsch hebben geleerd? Die met zijn groote-stads-ondervinding ons bestuur komt versterken? Die onze zaak bekend,
bemind en begeerd maakt bij zijn medebroeders in het
priesterschap ?
Zulk een man was v. d. Wal.
Hij heeft de Haagsche afdeeling van onzen bond opgericht
en tot bloei gebracht. Alle vergaderingen woonde hij bij en
aan alle besprekingen nam hij deel. Hij was er de geestelijke
leidsman van. Is die afdeeling sedert ingestort, omdat de
hoofdpilaar was gevallen? Op zijn patronaat voerde hij
Esperanto als leervak in. Van ons maandblad was hij de
ijverige med'ewerker, die het buitenlandsch Esperanto)

Nederl. Kat. 1911 bldz. 47.
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overzicht verzorgde. In het eerste nommer van jaargang 1911
stond een gedicht van onzen kapelaan. Dat gerust nader mag
bekeken vvorden. ’t Is een tegenhanger van het neutrale
Esperanto-lied. Een Roomsche „Espero.”
Er was nog geen katholieke vredesbeweging in ons land.
Nu, deze Haagsche Kapelaan heeft aan de Katholieke Pacifisten der gansche wereld reeds hun lied, bondslied, vlaggelied, volkslied geschonken!
In de eerste tien jaren van 1900 werd Esperanto door
velen beschouwd als het langverwachte middel om liefde
onder de menschen te brengen en oorlogen te voorkomen.
Zamenhof redevoerde ‘) over het i n t e r n a i d e o van het
Esperantisme, dat de b r o e d e r s c h a p en de r e c h t v a a r d i g h e i d t u s s c h e n a l l e v o l k e n z o u wez e n. 3) Het Esperanto-volkslied' zong van een nieuw gevoel
dat met Esp. in de wereld was gekomen, een gevoel van vrede
en harmonie. Onder het heilige teeken van Esp. zouden de
strijdende volken in heiligen vrede vereenigd worden. Alle
menschen zouden voor altijd slechts een familiekring meer
uitmaken.
Ja maar, zei onze kapelaan, het Esperantisme wil tcch
zeker niet als plaatsvervangster van het Christendom gaan
opfreden ? Esperanto ’t meest moderne verdedigingsmiddel
van onzen heiligen godsdienst in onzen nieuwen tijd, kan
toch een g e v a a r worden, tenminste voor eenigen van ons.
Zooveel hoort men praten over broederschap, eenheid,
algemeene vrede, dat het zeker niet overbodig is openbaar
en krachtig onze geloofsgenooten in herinnering te brengen:
De ware broederschap bestaat i n de liefde tot den evenmensch ter wille van God.
Ware eenheid vermag slechts de godsdienst aan ons te
schenken. Het is belachelijk door een wereldtaal den aardschen vrede le verhopen.
’) Congres van Geneve, 1906. 2) Frateco kaj justeco inter
ĉiuj popoloj.
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In de versmaat van het neutrale „Espero” dichtte hij nu het
Katholifcke vredes- en Esperantolied:
Himno Katolika.

Tra la vasta globo de la mondo
Oni aŭdas ĉie pri frateco
Kaj pri unu familia rondo
Kunligota per la amikeco.
For dividoj, for la bataladoj!
Ciam paco, ĉie nur la amo
Regos sen mizeraj disputadoj
Inter la infanoj de Adamo!
Duba ŝajnas iom 1’idealo:
Voĉo sonas el la paradizo
Pri prapatra peko kaj batalo,
Pri la ĉiujn difektiga krizo!
Tra la historio de 1’homaro
Ĉiel bruas 1’himno de 1’malamo,
Atestante dum Ia miljararo
Pri la malvenkego de 1’Adamo.
Goje tamen ni kuraĝas kanti
Belan himnon de 1’homara paco,
Se 1’homaro volus nur ekkanti
1’Himnon sanktan de la Krista graco!
Nur la graco de I’alta Ĉielo
Bridos de 1’homaro la pasiojn,
Nur Ia Kristo vokas al la celo,
A1 frateco la Adamajn idojn!
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Vertaling.
Een Katholiek lied.

Over het wijde wereldfond hoort men overal van broederschap en van een familiekring, die gevormd zal worden
door de vriendschap.
Weg met verdeeldheden, weg met de twisterijen! Altijd
zal overal zonder ellendige geschillen slechts vrede en liefde
heerschen onder de kinderen van Adam.
Eenigszins twijfelachtig schijnt het ideaal: uit ’t paradijs
spreekt een stem van aartsvaderlijke zonde en strijd, van den
ommekeer, die allen benadeelt.
Door de geschiedenis der menschheid raast op allerlei
wijze het lied van den haat, door de eeuwen getuigend van
den diepen val van Adam.
Blij durven wij echter het schoone lied van den menschenvrede zingen, als ’t menschdom maar het heilig lied van de
Christelijke barmhartigheid wil aanheffen. Slechts de barmhartigheid van den hoogen Hemel zal de hartstochten der
menschheid bedwingen; slechts Christus roept Adam’s
nakomelingen tot het doel: de broederschap!
(J. School.)
In dit gedicht is de priester aan het woord. De ijverige
en verstandige priester. De wilde loten van Esperantisme en
Pacifisme wilde hij niet uittrekken, maar veredelen, enten
op den Stam, waaraan de zoete vrucht des levens groeit. De
vooruitziende priester. Hoe glinsteren zijn woorden in het
licht der rede van Onzen heiligen Vader, Pius X z.g., gehouden in het Consistorie van 25 Mei 1914! Na de Vredesbfcweging geprezen te hebben, vervolgde de Paus:

„Een uitstekend doel, in waarheid, maar weinig vrucht
zullen die pogingen hebben als men niet zorgt, dat de rechtvaardigheid en Christelijke naastenliefde diepe wortels in de
zielen schieten.” *)
Van der Wal behoorde tot het puik van onze beweging.
Jammer, dat we hem zoo spoedig moesten missen. Hij is
maar 35 jaar geworden. Toen had de nierkwaal hem eronder.
Op 15 Februari 1911 stierf de ijverige kapelaan van St.
Willibrordus kalm in den Heer. In elk bisdom vijf priesters
van dat patroon — en Esperanto is voor goed in dienst
geslagen van onze H. Kerk en ons volk! Zijn plaats is nog
leeg onder ons; welke Boven-Moerdijksche stadskapelaan
nefemt hem in?
STAATSRAAD BORRET. t
Staatsraad Mr. Th. Borret was de kroon van ons gezelschap. Als een beschermende mantel hing zijn edele naam
om N e d e r l a n d a K a t o l i k o heen.
Hij was een buitengewoon staatsman. Het „Centrum”
noemde hem bij zijn overlijden in een hoofdartikel „een
m a n v a n m o e d en b r e e d i n z i c h t . ” 2)
In de moeilijkste tijden van Dr. Schaepman — de negentiger jaren — streed Mr. Borret in de Tweede Kamer trouw
naast den doctor. Hij wist dat zijn Kamerzetel gevaar liep,
wanneer hij weigerdfe samen te spannen tegen Schaepman.
Hij wist het, maar stond pal. Schaepman had de Katholieke
politiek in nieuwe banen gebracht. Maar de meeste Katholieke
’) Vertaling van het Katholiek Sociaal Weekblad, 6 Juni 1914,
bldz. 272. Hier is de oorspronkelijke tekst volgens de A cta
A p o s to li c a e S e d is : Optimum enimvero propositum, sed
parum fructuosa consilia, nisi detur simul et impense quidem
opera, ut justitiae caritatisque christianae praescripta alte in
animis hominum radices agant. — 1914, pag. 253. 2) „Het Cen-trum,” 2 Maart 1914, lste Blad.
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staatslieden had hij hierbij tegen. Borret was een dergenen,
die met Schaepman streden en daarvoor een offer wisten
tc brengen, miskenning en verguizing durfden trotseeren. Hij
deelt daarom in de eer van den doctor, die zulk een harden
strijd had te voeren, maar ook zulk een groot werk verrichtte in het Katholieke Nederland. Hoezeer zou de arbeid
van Schaepman zijn verzwaard, indien hij daarbij niet den
steun had gevonden van kloeke medestanders, van mannen
als Borret, die met hem de eischen der nieuwe tijden erkenden en ook den moed hadden hun eerlijke overtuiging te
bezegelen met de daad.”
Een man van moed en breed inzicht.
Zoo getuigt S o b r i e t a s 4) bij de lijkbaar van den Vereerde. Toen onze Katholieke Drankbestrijding nog zwak op
de beenen stond, in 1898, werd te Utrecht het „eerste Nederlandsch Katholiek Congres tot bestrijding van het drankmisbruik” gehouden. De Voorzitter moest iemand zijn van
naam, van moed en van de daad. De drankbestrijding was
een nieuwigheid en de geheelonthouding werd noode onder
ons geduld. Mr. Borret nam het verzoek tot het Leiderschap
bereidwillig aan. Met hem, slaagde het Congres buitengewoon, boven de stoutste verwachtingen. Reeds bij de opening
bracht de Voorzitter „een eeresaluut aan den overtuigden
geheelonthouder, die — niet uit fariseeuwsche hooghartigheid — maar uit edelmoedige zelfverloochening, zijn beginsel
heeft omhelsd, overtuigd dat hij slechts zoo en niet anders,
door de kracht van zijn voorbeeld, kan inwerken op de
individuen, wier redding uit den poel der drankellende hij
zich tot levenstaak heeft gesteld”. Borret wilde den geheelonthouder, in zijn slotwoord, een eereplaats aangeboden in
de gelederen. Met dit sympathieke woord heeft hij het
beginsel der onthouding in de drankbestrijding naar voren
gfetrokken.
‘)

Achtste Jaargang no. 3, bldz. 53.
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Iemand met zulk een moed en breed inzicht durfde ook
het Esperantisme wel aan. Inderdaad.
Mr. Borret vatte dadelijk de waarde van onzen arbeid
voor Kerk en maatschappij. Hij leerde Esperanto en dagelijks
las hij in een Esperanto-boek. x) Hij werd lid van het EereComite van ons Ile Katholieke Esperanto-Congres. Meerdere vergaderingen van de Regelings-Commissie werden in
Zijne voorname en gastvrije woning gehouden. Tijdens het
Congres woonde hij verscheiden zittingen en de plechtigheden in de Kerk bij. Hij geleidde zijne edele dochter, de
tegenwoordige Administrantino van E s p e r o K a t o l i k a ,
Mejuffrouw Mathilde Borret, binnen in onze beweging en
ondersteunde haar bij de Esperanto-vertaling van „Waar is
de Kerk van Christus.”
Waarlijk een man van moed en breed inzicht. Schaepmanniaan van de daad in de benauwdste tijden, Drankbestrijder
van-de-daad al in de eerste dagen, Esperantist van-de-daad
bij het moeilijke begin. Baanbreker in de staatkunde, in de
sociale beweging en in het internationalisme. Een groot Man
en hij was de Onze.
Mr. Borret is 67 jaar geworden. Na een lange ziekte overleed hij godvruchtig in den Haag op 28 Februari 1914.
KAPITEIN VAN ERP. t
Onze vereeniging heeft leden onder alle standen. Nonnen
en soldaten, drankbestrijders en herbergiers, renteniers en
werklui, officiers en winkeliers, priesters en ambachtslui,
professoren en boeren.
Ons bestuur bestaat uit een wereldsheer en een pater,
twee officieren, een dokter, een hoofdonderwijzer en een
timmerman. Van Erp vertegenwoordigde mede de militairen.
’) Mr. Borret schreef in 't E s p e r a n t o een schets in Nederl. Katoliko Jaarg. 1911, bldz. 169—173.
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Het was een zware slag, den 16en Januari van dit jaar, toen
onze kapitein in Utrecht viel. Pas vijftig jaren, wie vrefesde
er voor zijn leven? Een ijverig werker. Velen hebben hem
gehoord op streekvergaderingen en propaganda-avondfen.
Het liefst beleed hij waarom hij Esperantist was: le. omdat
hij militair was; 2e omdat hij Nederlandsch huisvader was;
3e. omdat hij Katholiek was. Hij was een vroolijk gezel
in de bestuursbijeenkomsten. In 1911, in de taaie zittingen,
waar beraadslaagd werd over wijziging der Statuten, heeft
een geestigheid van v. Erp dikwijls een zakkend hoofd wefer
opgeheven. Eens, ’n koelen herfstmiddag, dfe bespreking was
vastgevaren tegen ’n verraderlijk artikel, vroeg van Erp in de
stilte: „Meneer de Voorzitter!” „Kapitein van Erp!” klonk
het bondig, op denzelfden toon, uit den middelstoel. „Meneer
de Voorzitter, kunt U niet wat warme stoven laten aanrukken ?” „Hebt U het zoo koud?” „Meneer de Voorzitter,
de ijsbloemen staan op mijn teenen.” Met nieuwe moed
boomden we verder over onze statuten.
Hij was onze welgeziene collega. En hij was onze hoogstverdienstelijke penningmeester. In de eerste jaren kost een
vereeniging het meest. Van Erp heeft ons voor deurwaardfers,
gijzeling, bankroet bewaard. In 1910 op de eerste Haagsche
Jaarvergadering, toen hij gekozen werd als schatbewaarder,
was er een tekort van fl. 259. Op de tweede Haagsche Jaarvergadering in 1911 hadden we 804 gulden schuld. ’s Jaars
daarop, in Schiedam fl. 700 te weinig. In 1913, in den Bosch
bedroeg onze schande maar 138 gulden.
Aan z ij n beleid danken wij onze geldelijke gezondheid.
Wel was het lastig centen los te krijgen voor de propaganda.
Zoodra van s u b s i d i e werd gesproken, ging van Erp op
de kas zitten. In onze armoedige jaren hadden wij zoo
iemand noodig. De tering behoort naar de nering te staan.
Maar we zijn een bfesten medebestuurder kwijt. Een
nijdige kwaal had hem vast. In het Militaire hospitaal te
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Utrecht, voorzien van de H. H. Sacramenten, is hij, na een
zware operatie, overleden. Hij is gestorven, gelijk hij had
geleefd. Blijmoedig en met God voor oogen. Die Christus belijdt voor de menschen, Hem zal Christus belijden voor zijn
hemelschen Vader. Dus is kapitein van Erp reeds ingelijfd
in de glorievolle legioenen van den Koning der Koningen en
Koninginnen.
Wij verlaten ons kerkhof met een bede voor deze vier
grafkruisen: Heer, geef aan deze Overledenen de eeuwige
rust. En het eeuwigte licht verlichte hen. Dat zij rusten in
vrede. Amen.

ESPERANTO EN DE HANDEL.
De handel — niet de binnenlandsche — maar, die de
grenzen over wil — heeft bij drie zaken veel belang. Bij
een uitgebreid afzetgebied, bij internationale reclame en bij
een internationale bank. A1 zitten de pakhuizen en stapelplaatsen van een land stampende vol, al riekt het overal
naar fabrieken, al wordt het bevolkt door puik van vernuftige
en arbeidzame menschen, indien het geen markten weet en
geen kooplui even overvloedig, zal de handel het niet verrijken. Daarom is het tusschen de verschillende landen gestadig een wederzijdsch onderhandelen over grenzen-openen en
grenzen-sluiten, tariefverhooging en vrijen invoer, een onophoudend streven naar ’t bezit van vaste-voet in overzeesche
gewesten, een dreigen zelfs met oorlog.
Op de meest vreedzame wijze kan men door middel van
Esperanto het getal van zijn afnemers vermeerderen. Er zijn
verscheiden landen, waar men met Fransch, Duitsch en
Engelsch niet terecht kan, waar de steden dus nog niet zoo
platgereisd zijn en ’t vet nog op de melk ligt. Neem Zweden,
Denemarken, Noorwegen, Finland, Rusland, Hongarije.
Door Esperanto kan men daar doordringen en zoete winst
behalen, als men overigens slim en voorzichtig handelsman
is, natuurlijk!
Hoe dat aangelegd?
Door lid te worden van de Universala Esperanto
Asocio. ’) Deze vereeniging werd gesticht in 1908 met het
doel om de stoffelijke en zedelijke betrekkingen van elken
aard, onder alle menschen zonder onderscheid van natie,
ras of taal te vergemakkelijken. Zij had in 1913 6275 leden. 2)
') Het lidmaatschap van U. E. A, kost f 1.20. 2) In 1912 is
de jaarlijksche bijdrage verdubbeld; daarom ging het ledental
achteruit. Zie Jarlibro 1914, bldz. 40.
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Hare werkzaamheid strekt zich uit over het gebied van
handel, nijverheid, vervoer, arbeidszaken, salarissen, sport,
reizen, onderwijs, vrouwenbescherming, zeewezen enz. enz.
In 1912 werd 11.296 keeren van haar diensten gebruik
gemaakt. Zij heeft in 47 landen, op 1179 plaatsen 1887 vertegenwoordigers, die de leden met raad en daad bijstaan. De
briefwisseling der delegitoj beliep in 1912: 2555 stuks; die
van het Centraal Bureau te Geneve: 41.087 stuks.
T-oen ik verleden jaar enkele dagen naar Londen moest,
vroeg ik aan mijnheer Knaapen te Tilburg eenige adressen
waar ik mij met Esperanto helpen kon bij geval. Hij zond er
mij 22! Zijn er handelsmenschen, die inderdaad van Esperanto al hebben geprofiteerd ? In Holland wonen er meerderen — ze zullen het aan de concurrenten niet verklappen! —?
die door Esperanto een agent in Hongarije en Polen hebben
gekregen en er aardige zaakjes mee maken. ,,’t Is te hopen,”
zei een van hen tegen Overste Niesten, „dat de handelslui in
Holland maar ferm tegen Esperanto blijven gekant en het
niet willen benuttigen. Anders is mijn verdienste gauw naar
de maan.” ‘) Een mijner vrienden, inspecteur eener levensverzekering wenschte inlichting omtrent Spaansche papieren.
Hij telefoneerde naar de Nederlandsche Bank in Amsterdam.
Dat tref je, werd hem geantwoord, juist is een Spaansche
geldman op het kantoor, put dus uit de beste bron. Welke
taal spreekt die Spanjaard? vroeg mijn vriend. Die spreekt
Spaansch en Esperanto. Mijn vriend ging van toen de
wereldhulptaal studeeren!
De heer Parrish, uitgezonden door de gezamenlijke Kamers van Koophandel in Californie, heeft in een jaar tijd, 22
landen in Europa en Afrika bezocht, waar hij« in ’t Esperanto
lezingen met lichtbeelden over Californie hield. Dit voorbeeld
is nu ook door de Kamer van Koophandel in Praag gevolgd,
4) Zie Niesten. Overdruk uit het Maandblad v. d. Tilburgsche
Kantoor- en Handelsbedienden-Vereeniging 1912. Sept. bldz. 7.
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die een ruime subsidie gaf aan prof. Aug. Pitlik, om, door
middel van Esperanto, stad en land onder de aandacht van
de geheele wereld te brengen.
De Finsche toeristenvereeniging heeft een flinke som gelds
beschikbaar gesteld om een groot aantal lichtbeelden te verzamelen. Haar doel is den Esperantist, den heer Vilko
Setala naar het buitenland te sturen om daar Esperantolezingen te houden over Finland. Zij geeft zoo’n groote vergoeding voor reiskosten en d. g. dat de heer Setala geen
betaling zal behoeven te vragen van vereenigingen waarin
hij optreedt. *)
Zouden deze vereenigingen zich met Esperanto inlaten,
wanneer ze niet wisten dat Esperanto aan hun land en volk
ten goede kwam?
Internationale reclame. Hulstkamp, Winand Fockirik, Jurgens, Bensdorp adverteeren door de heele wereld. Duizenden
kosten hun die platen en borden in Europa. Maar kleinere
firma’s, bfescheidener handelshuizen kunnen insgelijks internationaal hun waren bekend maken, zonder vrees voor een
advertentie-strop.
De leden van U. E. A. kunnen aan a l l e d e l e g i t o j 2)
zenden pakken van prospectussen, reclame-middelen, catalogen, prijscouranten, gidsen, brochuren enz. Op voorwaarde
dat deze geheel of gedeeltelijk in Esperanto zijn opgesteld
en dat zij gezonden zijn door E s p e r a n t i a j E n tr e p r e n o j worden deze bijna kosteloos verspreid. s)
Ons blad E s p e r o K a t o l i k a wordt in 32 landen gelfezen. Die daarin adVerteert bereikt dus ’n publiek als geen
enkele nationale handelscourant geven kan.
Zou dat adverteeren in Esperanto kranten iets afdoen?
De firma Oeorg Reiner in Berlin, Rummelsburg, in ijzer
>) Nederl. Katol. Juli 1914. We vernemen dat de Fin zal spreken
in Rotterdam en in den Bosch. 2) In het jaarboek worden deze
delegitoj allen genoemd. 3) Verdere inlichtingen geeft de plaatselijke delegito en het Jarlibro.
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en staalwaren, plaatste een advertentie in drie voorname
Esperanto-tijdschriften. Hierop ontving de firma 425 bestellingen uit 32 verschillende landen, alle in Esperanto geschreven. Er waren o.a. bestellingen uit Perzie en China
voor niet onbelangrijke bedragen.
Een groote handelsfirma te Dresden ontving gedurende
drie maanden door middel van Esperanto de volgende
orders:
Uit Duitschland 64, uit Oostenrijk 14, uit Noorwegen 2,
uit Denemarken 1, uit Frankrijk 6, uit Engeland 2, uit Italie
1, uit Rusland 7, uit Amerika 3, uit Azie 3, uit Afrika 3 dus
te zamen 106 orders.
De firma E. Neumann en Co. te Dresden verklaart het
volgende omtrent het nut van Esperanto als handelstaal:
„Vier jaar geleden ontvingen we een handelsbrief uit
Londen in een onbekende taal geschreven, met een klein
Esperanto woordenboekje. Na lezing van de regels op de
eerste bladzijde, waren wij weldra in staat den brief te lezen
en te beantwoorden met behulp van den „sleutel”. Nu
schrijven we Esperanto even gtmakkelijk als Duitsch. We
kunnen nu met ieder vreemd land in een taal correspondeeren en hebben geen dUurbetaalde correspondenten voor
vreemde talen meer noodig. Daarom raden we alle industrieele en handelsfirma’s aan, altijd Esperanto voor buitenlandsche correspondentie te gebruiken.
De Kamer van Koophandel van Tacoma (N.-Amerika),
zond verleden jaar een reclame-boekje rond over land en volk.
Ingesloten was een velletje papier, waarop deze woorden:
„Wij willen hier zeggen, dat wij reeds voor eenige jaren
Esperanto begonnen te gebruiken als taal van onze reclame
en het resultaat was zeer goed. Door de internationale taal
bereikten wij de heele wereld.” *)
■) Ni volas tie-ĉi diri ke jam antaŭ kelkaj jaroj ni komencis
uzi Esperanton por reklamadaj celoj, kaj 1a rezultato estis tre
bona. Per la internacia lingvo ni atingis la tutan mondon.
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Een internationale handelsbank.
Wat rolt er een geld verloren voor den handel door de dure
overzendingskosten naar het buitenland en door het gebrek
aan eenzelfde munt voor alle landen. U it den aard van onzen
stand bezitten wij zeif op dit gebied geen rijke ervaring.
Toch is het gebeurd dat een Nederlandsche boekhandelaar
bij ’n bestelling van Italiaansche boeken mij de lire berekende
op 65 centen! A ls ik jaarlijks in Lier mijn abonnement betaal
op D e S t u d e n t (prijs 50 cent) kost mij de post 1 2 y 2 cent;
moet ik Kataluna Katoliko betalen in Barcelona, de post
vraagt 36 centen voor de bestelling van mijn fl. 1.50. Kleinere
handelaars, middenstanders met flinke zaken, zouden over
dergelijke dingen een ander boekje kunnen opendoen.
E r bestaat een handelsbank apart voor esperantisten,
rekenend met een bijzondere munt-eenheid: de spesmilo. Het
is de Cekbanko Esperantista, gevestigd te Londen, S . W .
Merton Abbey. Zij heeft haar agenten in meer dan 40 staten
van de wereld. O . a. telt zij de voornaamste Esperantouitgevers en boekhandelaars onder hare begunstigers. Volgens de balans van 1913 waren in dat jaar 676 klanten bij
haar in rekening-courant. Ze betaalde toen 6231 cheques uit
ten bedrage van 95879 spesmiloj = 239697 frank.
Het voordeel van met deze bank zaken te doen, besiaat
daarin, dat men internationaal, zonder koersverlies en zonder verzendingskosten kan betalen. H oever ’t land ook zij,
aangesloten bij de post-unie o f niet, en hoe klein de geldsom
ook m oge wezen.
D e Esperantist-van-de-practijk heeft vanzelf menigmaal
geld n aar ’t buitenland te siuren. Postzegels w orden in
den regel n i e t aangenom en. B etaling met een antwoordcoupon is geldverlies: de waarde is 25 centimen, terwijl men
14 cent m oet betalen. M et ’n postw issel verzenden? de
koers bij de post is zeer ten nadeele van den verzender. D e
groothandel betaalt daarom , d o o r tusschenkomst van banken,
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met wissels of cheques. Doch de moeilijkheid blijft er van
het verschil van munt-stelsels in de verschillende landen en
de daarmee samenhangende veranderlijke koers. Bovendien:
k 1 e i n e sommen worden op deze wijze niet verhandeld'.
Esperantisten lijden van de verscheiden muntstelsels
weinig last. De internationale munt is de s p e s m i 1o. Wat
de franc is voor den Franschman, de shilling voor den
Engelschman de mark voor de Duitschers, de dollar voor
de Amerikanen enz. dat is de spesmilo voor de Esperantisten.
De spesmilo heeft honderd s p e s o j , tien s p e s d e k o j . In
deze munieenheid geven de kranten en boekhandelaars den
prijs op van hun uitgaven, en ieder Esperantist weet nu,
boeveel geld hij moet besteden, als hij de spesmilo (sm.)
maar tot z’n eigen (nationale) munteenheid weet te herleiden.
Om in spesmiloj uit te drukken een bepaalde nationale geldswaarde, vermenigvuldige men:
de Fransche franken met 0.4
de Duitsche marken met 0.5
de Engelsche shillings met 0.5.
de Amerikaansche dollars met 2.
de Japansche jens met 1.
de Oostenrijksche kronen met 0.42
de Skandinaafsche kronen met 0.55
de Russische roebels met 1.05
de Portugeesche milreisen met 2,2
de Peruaansche met 2
de Hollandsche guldens met 0,8
de Mexikaansche met 2 enz.
Om te weten hoeveel in de nationale munt een som
bedraagt uitgedrukt in spesmiloj, vermenigvuldige men deze
som met de volgende getallen:
Om te vinden:
Fransche franken
vermenigvuldige men met 2,5
Duitsche marken
„
„
„ 2
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Engelsche shillings vermenigvuldige men met 2
Amerikaansche dollars
„ 0,5
))
))
Japansche jens ’
„ 1
))
))
Oostenrijksche kronen
„ 2,4
))
))
Skandinaafsche kronen
„ 1,8
))
))
Russische roebels
„ 0,95
))
))
Portugeesche milreis
„ 0,45
))
Peruaansche zonnen
„ 0,5
))
))
Hollandsche guldens
„ 1,2
))
))
Mexikaansche peso’s
„ 0,5
))
))
Het spreekt vanzelf dat ieder landsman slechts de cijfers
hoeft te onthouden, die betrekking hebben op zijn eigen land.
De Hollander b.v. 0,8 om guldens te maken tot spesmiloj en
1,2 om spesmiloj tot guldens te herleiden.
De spesmilo is in Hollandsch geld fl. 1,21.
Ons internationaal tijdschrift E s p e r o K a t o l i k a kost
2 Sm.
2 X fl. 1.21 = fl. 2.42.
Men kan met de C e k b a n k o E s p e r a n t i s t a ’n
loopende rekening sluiten reeds door toezending van 10 Sm.
= fl.12.10. Men ontvangt dan een boekje met cheques en
een met t r a n s p a g i l o j *) De cheques moeten in een
brief vvorden gesloten en kosten dus bij verzending aan port
12’A cent. (Voor Belgie 10 cent.) De transpagiloj hebben den
vorm van briefkaarten. De verzending van deze kost 5 cent.
De transpagiloj kunnen enkel dienen voor verzending aan
anderen die ook loopende rekening hebben bij de bank. De
cheques zijn inwisselbaar op a 11 e banken, wanneer de
waarde, behalve in Sm. ook in Engelsche munt staat aangegeven. Met de t r a n s p a g i l o j kunnen zelfs de kleinste
sommen worden verrekend. Op de achterzijde ervan kan men
correspondentie schrijven, aanwijzingen en verzoeken doen.
*) Wederzijdsch betaalmiddel.
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De moeilijkheid van geldverzending wordt dus geheel opgeheven. *)
Omdat Esperanto den handel reeds zoo vergemakkelijkt, en
in de toekomst altijd meer vergemakkelijken kan en zal, is
bet geen wonder, dat het handelsonderwijs, de kamers van
koophandel, de regeeringen in sommige landen, de bevordering van de kennis en de toepassing der wereld-hulptaal ter
harte nemen.
Te Neurenberg is Esperanto geplaatst op het onderwijsprogramma van de particuliere handelsschool van Ar. Sabel.
Te Astrakan (Rusl.) werden vanwege het ministerie van
handel en industrie twee Esp.-cursussen georganiseerd in de
handelsschool.
Het congres van Kamers van Koophandel, gfehouden te
Madrid, nam met groote meerderheid de motie aan door een
lid van het Spaansche parlement voorgesteld en luidende als
volgt: „Het congres erkent de dwingende noodzakelijkheid,
ten behoeve van den handel het onderricht in Esperanto
zooveel mogelijk te bevorderen.”
Te Washington werd in de handelskamer een Esperantobijeenkomst gehouden, waar o.a. de heer Stewart, bibliothecaris van het departement van marine, het woord voerde over
„de eenvoud en de wetenschappelijke samenstelling van de
Esperanto-spraakkunst”.
De Hongaarsche minister van Onderwijs hefcft toestemming gegeven tot toelating van Esperanto als leervak op de
Koninklijke Hongaarsche Handelshoogeschool te Boedapest.
In Hamburg wordt Esperanto in de handelsschool in de
Dammtorstrasse en aan een cursus voor vrouwelijke telegrafisten onderwezen.
■) Verdere uitleg geeft gaarne de direkteur der bank, H. Hoveler, ĉekbanko Esperantista, Merton Abbey, Londen S. W. Hoveler
(schuilnaam Cefeĉ) is de beroemde uitdenker van de EsperantoSleuteltjes.
3
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De handelskamer te Los Angelos (Californie) gaf een fraai
geillustreerde brochure van die stad in Esperanto uit. Kosteloos wordt zij toegezonden aan ieder die haar aanvraagt:
(Adres: The Chamber of Commerce, Los Angelos, Califomie, U. S. A.)
Op de groote handelsschool Escola Pratica Commercial
te Oporto werd sedert haar oprichting Esperanto op het
leer-programma geplaatst. Het aldaar gebruikte spraakkunstboek werd door de school zelf uitgegeven. Voor de Esperanto-cursussen aan het handel- en nijverheids-instituut iieten
zich 50 leerlingen, waaronder ook de directeur der School,
inschrijven.
Het jaarverslag van de Esperanto-vereeniging te Perth
(West-Australie), duidt op aanzienlijke uitbreiding der
beweging in Australie. Tengevolge van het Esperanto-congres
te Melbourne ging ook de minister van openbaar onderwijs
de Esperanto-studie ter hand nemen. Weldra zal hij een reis
naar Europa ondememen en zoo de diensten, welke hij
alsdan van de hulptaal ondervindt, bevredigend zijn, zal hij,
naar wij lezen, ongetwijfeld toestaan Esperanto.op de staatsscholen van Victoria in te voeren.
In het blad: „Japan Trade Revieuw” werd een Esperantorubriek geopend met het doel Japansche handelsartikelen in
ruimer kring bekend te maken. De eerste Esperanto-kolom is
gewijd aan een nieuw soort hoeden, gemaakt van Japansch
papier.
Koning Alfonso XIII, een groot kenner en bewonderaar
van Esperanto, heeft zijn goedkeuring verleend aan de oprichting van cursussen in Esperanto aan de Madridsche universiteit, aan de hoogere handelsacademie, aan het St. Isidoreinstituut en aan de kweekscholen voor onderwijzers. Espe
ranto werd al onderwezen aan de universiteiten van Santiago
en Saragossa en op inrichtingen van onderwijs in verschillende Spaansche steden.
Groote steun is aan de Esperanto-beweging gegeven door
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de wet, die door het parlement van den Braziliaanschen staat
Rio is aangenomen en bekrachtigd door den president van
Brazilie. De wet is kort, want zfe bestaat uit slechts twee
artikelen, maar ze is van ver strekkende beteekenis. Ze luidt
als volgt:
Art. 1. Bij het solliciteeren naar openbare ambten, zullen,
onder gelijke omstandigheden, die candidaten de voorkeur
genieten, die een getuigschrift kunnen overleggen wegens
bestudeering van de intemationale hulptaal Esperanto, afgegeven door den Braziliaanschen EsperaniSstenbond.
Art. 2. In de lagere en middelbare staatsschoien is, zonder
storing voor de vakken van het leerprogramma, het facultatief onderricht in Esperanto toegestaan, tfe geven door de
onderwijzers, daarvoor aangewezen door den Braziliaanschen Esperantistenbond.
De aanneming dezer wet is het gevolg van het initiatief en
de ijverige pogingen van Dr. Backheuser, lid van het parlement en ijverig Esperantist.
Het onderwijs in Esperanto is derhalve in dien staat zonder
meer toegestaan, doch niet verplichtend gesteld. Evenwel is
d e ' strekking van Art. 1 van dien aard, dat zeer velen de
kennis van Esperanto zullen wenschen en ’t is te voorzien,
dat zich vele liefhebbers voor het niet verplichte vak zullen
aanmelden.
In 1912 heeft U. E. A. 852 Esperanto-cursussen doen geven
aan 16.082 leerlingen. \) Ons landje gfeeft ook verblijdende
teekenen. Een der beste wakers, voorlichters en zorgers
van onzen middenstand, de organiseferder, na Dr. Nouwens,
van onze Roomsche handelsmannen — solide, maar wat
conservatieve lui —, de heer Kellenaers van Leiden is overtuigd van de deugdelijkheid van Esperanto. Hij hoeft zich
allerminst te verwijten, dat, om hem, zijn menschen met het
Esperanto-handelsbelang onbekend zijn gebleven. Steeds en
>) Jarlibro 1914, bldz. 39.
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graag houdt hij in zijn orgaan „d e R. K. M i d d e n s t a nd e r” een goed plaatsje open voor nieuws uit onze beweging.
Meermalen zijn op deze nieuws-stukjes vragen om nadere
inlichtingen ingekomen; eens is er zelfs het stichten van een
nieuwe afdeeling van Nederlanda Katoliko te Bussum door
de R. K. Middenstands-Vereeniging, het gevolg van geweest.
Toen in November 1913 te Rotterdam de Ned. HandelsHoogeschool werd geopend schreef Kellenaers daarover een
hoofdartikel in de Maasbode. Hij zette er in:
„Daarbij komen dan nog „de voorbereidende vakken en
vreemde talen met handelscorrespondentie.
....... Hoe volledig ook dit onderwijs zal zijn, blijkt wel
uit art. 3 van het reglement:
a) Practisch boekhouden, b) practisch handelsrekenen, c)
Engelsch, d) Duitsch, e) Fransch, f) Spaansch, g ) Maleisch,
en andere vreemde talen, zoo spoedig aan het onderwijs in
die talen behoefte blijkt te bestaan. W e h o p e n d a t d a n ’t
e e r s t e E s p e r a n t o in a a n m e r k i n g k o m t. ’)
Dit woord-in-de-krant van iemand van ervaring en vooruitzicht weegt; het geve den doorslag.
De handel heeft belang bij een wereld-hulptaal. Esperanto
verschaft alles wat de handel redelijk kan verlangen: uitbreiding van het afzetgebied, algemeener reclame, een internationale handelsbank. Men pakke bij ons aan en zitte niet
eeuwig naar Esperanto te kijken als naar een kat in den boom.
*) Maasbode, Dinsdag 4 Nov. 1913. Avondblad. Eerste Blad.

ESPERANTO EN DE WERKLIEDEN.
Dit zijn de nuchtere feiten.
Op den omslag van de „ A r b e i d e r-E s p e r a n t i s t”,
officieel orgaan van de Nederlandsche Federatie van Arbeiders Esperantisten *), lazen we deze adressen van afdeelingen,
van Esp. groepen en personen die inlichtingen gfeven:
den Haag, Ned. Federatie van Arbeiders-Esp. Z. O. Buitensingel 170 b.
Amsterdam, afd. Wilhelminastraat 11.
Aalsmeer, afd., G. Biesheuvel „in de Fazant”.
Amersfoort, Verspreid lid, Achter de Luiaard 4.
Dordrecht, afd., Hendrikstraat 35.
den Haag, afd., Sirtemastraat 258.
Enschede. Verspreid lid. Alleeweg 9.
Haarlem, afd., Bakkerstraat 74.
Hengelo (O.), Verspreid lid, Haaksbergerdijk 143.
Leiden, afd. Paul Krugerstraat 25 a.
Rotterdam, Agent „Arbeider-Esperantist” Postplein 31.
Schiedam, afd., Breedstraat 3.
Utrecht, Verspreid lid, Springweg 70 bis.
Watergraafsmeer, Verspreid lid, Bothastraat 19.
Westzaan, Agent „Arbeider-Esperantist”, Zuid.
Wormervefcr, Verspreid lid, Noordeinde 95.
Zaandam, afd., Rustenburg 108 c.
Zaandijk, afd., Secretaris: K. Eckhart, Hz.
Zwolle, Verspreid lid, v.Ittersumstraat 85 b.
l)

Juni, 1914.
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Deze federatie wil neutraal zijn en alle groepen van werklieden omvatten; evenwel is haar orgaan allesbehalve neutraal; de omslag is groen, maar de inhoud is dikwijls erg
rood.
In Rotterdam bestaan bovendien deze neutrale EsperantoArbeidersgroepen:
E s p e r o, 20 leden, waarvan er 15 de taal spreken.
L a V e r d a S t e l o , klub van beambten en werklui van de
tram. 55 leden, 30 spreken reeds vloeiend de taal.
I.a F e r v o j o , groep van spoorbeambten, 25 leden; 20
drukken zich zeer verstaanbaar in ’t Esperanto uit.
Bestaat er op dit gebied iets voor onze Katholieke Werklui?
In Amsterdam, de ijverige vereeniging, onderafdeeling v.
d. R. K. Volksbond: N ia K a t o l i k a P r i n c i p o , met 35
leden.
In den Haag, N ia S a n k t a K r e d o , ook onderafd. v. d.
Ned. R. K. Volksbond, met 60 leden, zeer werkzaam.
In Rotterdam, N i b a t a l u p o r n i a i d e a l o , 10 leden,
waarvan een Esp. spreekt.
Niemand zal beweren dat onze mannen schitterend uitkomen. De neutralen zijn de Roomschen hierin vele mijlen
voor. Doch die Esperanto-beweging onder de werklui is
misschien maar een tijdelijke liefhebberij, een bizonder
Hollandsche sport, een buitensporigheid van enkele halve
gekken, een gril van wat fantasten, een rumoer in ’n emmer
water, Holland op zijn malst? Wederom hier zijn de feiten;
Uit het jaarverslag van de Duitsche Esperanto werkliedenvereeniging blijkt, dat zij niet minder dan 63 afdeelingen telt
met 1064 leden, terwijl in dit jaar nog 7 nieuwe afdeelingen
met ruim 90 leden daarbij gevoegd moeten worden. Klaarblijkelijk begint men ook in Duitschland het nut van Esperanto voor de werklieden in te zien.
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Het stadsbestuur van Leipzig heeft laten weten dat het er
prijs op zou stellen, indien alle ambtenaren in haar dienst
kennis bezaten van Esperanto. Als gevolg daarvan hebben
zich 200 gemeenteambtenaren opgegeven voor het volgen van
een cursus. Het stadsbestuur geeft vergoeding ter bestrijding
der onkosten.
In Bremen en Dusseldorf zijn Esperantowerken aangekocht
voor de stadsbibliotheek. In het Saksische parlement hebben
de afgevaardigden Steche en Reutsch gepleit voor de invoering van Esperanto op de volksscholen. Te Berlijn worden
in verschillende wijken der stad drukbezochte cursussen
gegeven.
De vereeniging van Hongaarsche werklieden Esperantisten
werkt ook flink; zij geeft cursussen en maakt altijd overal
propaganda onder de arbeiders. Onlangs zongen bij ’n groot
volksfeest meer dan zestig werklieden in het Esperanto de
Marseillaise van de arbeiders en verspreidden vele propaganda-middelen. Doch niet alleen in Hongarije, ook in
Duitschland, Engeland, Rusland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland,
Vereenigde Staten enz. enz., worden cursussen gegeven en
nieuwe groeperi opgericht.
In Duitschland werden dit jaar nieuwe Esperanto-cursussen aan werklieden gegeven te Bochum, Dortmund, Dresden,
Esslingen, Hamburg, Jena, Karlsruhe, Leipzig (14 cursussen),
Liibeck, Meissen en Berlijn; benevens een ontelbaar aantal
nieuwe algemeene cursussen.
Spanje. — Voor de derde maal heeft het gemeentebestuur
van Sevilla aan de Esperantisten-vereeniging daar ter plaatse
eene subsidie geschonken van 1500 pesetas (f 750). Tevens
hefeft datzelfde gemeentebestuur het loon der politieagenten,
die Esperanto kennen, verhoogd met V- peseta per dag (d. i.
pl.m. f 90 per jaar).
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De Esperantistische Arbeiderspers bestond in 1913 als
volgt:
B o h e m e n : „L a K u l t u r o ”, orgaan der Arb. Esp.
in Bohemen; Praĥa, II Hybernska 7. Per jaar fl. 1.10, in
Esperanto en Tsjechisch.
C h i n a : „ Ĥ in a S o c i a l i s t o , ” vveekblad der Chineesche socialisten. Esperanto en Chineesch. An-lan Road 1,
Shanghai. Per jaar fl. 2.50.
D u i t s c h l a n d : „ A n ta ŭ e n ,” orgaan v. d. Duiischen
Arb. Esp. bond. Hamburg, 5, Beim Strohhaus 31 e. Per jaar
fl. 1.70.
F r a n k r i j k : „Le T r a v a i l l e u r E s p e r a n t i s t e ”,
orgaan ter verbreiding van Esp. onder de arbeidersklasse,
49 Rue de Bretagne, Paris. Per jaar 2 francs.
N e d e r l a n d : „ A r b e i d e r-E s p e r a n t i s t”, officieel
orgaan der Ned. Fed. van Arb. Esp. Z. O. Buitensingel
170/8 den Haag. Per jaar 25 cent. Zie bladz. 36.
I n t e r n a c i a S o c i a R e v u o , algemeen socialistisch
maandblad, geheel in Esp. 24 pagina’s; medewerkers in alle
landen ; W. Nutters, Ostadestraat 94, Amsterdam. Per jaar
fl. 1.20.
Van hoeveel belang de internationale taal voor de werklieden is, behoeft wel aan niemand te worden bewezen. Voor
de werklieden bizonder. Zij kennen gewoonlijk geen vreemde
talen. Zij hebbeni gfeen tijd en geen geld en geen ontwikkeling
dikwijls, om Fransche, Duitsche en Engelsche taallessen te
nemen. Daarom blijven ze meestal op dezelfde tree van
beschaving waarop zij stonden, toen zij werkman werden.
Toch geldt ook de halve waarheid van d i t gezegde voor

39
hen: zooveel maal meer is men mensch als men talen kent.
Zij worden gesterkt in hun standsbewustzijn, standsplicht,
standsrecht, en standsfierheid, standseenheid, wanneer ze
telkens en van overal de gelijkheid en de broederschap
gewaar worden. De eigenschappen van de verschillende rassen worden gemeengoed: de vasthoudendheid, de organisatiekracht, de tuchtzin van de Germanen, de geestigheid, de
vertoonzucht, de overmoed, de ontvlambaarheid der Romanen, de slimheid, de gloed, de ruwheid en de mijmerij der
Slaven. Hun congressen, de internationale arbeiders-congressen, zijn kreupel en vleugel-lam om hun gebrekkige taalkennis. Wie veel internat. congressen bezoekt, zal dit zijn
opgevallen, schrijft Lansink, Secretaris van het Nationaal
Arbeids-Secretariaat in Nederland. l)
„Daar gevoelt men eerst hoe noodzakelijk het is, dat de
arbeiders, willen ze goed de internationale arbeidersbeweging
leeren kennen, deze taalkennis bezitten.
Daar ontmoet men makkers en kameraden die de dragers
zijn van dezelfde ideeen en levensbeginselen als wij, en toch
....... wij kunnen elkander onze meeningen niet vertolken.
’t Is alweer gebrek aan taalkennis, dat ons zulks verhindert.
Ik merkte dat nog het vorige jaar op een internat. Conges in
Londen.
Daar waren bij elkander Engelschen, Duitschers, Franschen, Italianen, Portugeezen, Spanjaarden, Denen, Belgen
en Hollanders. ’t Was een mengelmoes van taalverwarring.
En elkeen, uitgezonderd enkelen, keek uit waar zich de tolk
bevond en legde beslag op hem, om het een of ander te
weten te komen van afgevaardigden uit andere landen. Daar
bleek het gebrek aan een taal, ’n wereldtaal. Wat zou het
een genot zijn, indien elke afgevaardigde in staat was zonder
tolk, met zijn mede-afgevaardigden te kunnen spreken.
Dat zou den band van internationaal voelen nauwer
‘)

Arbeider-Esperantist 1914, bldz. 53.
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sluiten. Want wat brengt de menschen meer duidelijkheid en
elkander-begrijpen bij, dan als men van mond tot mond
spreekt ?
Indien men door middel van de een oi andere weretdtaal
met iemand uit een vreemd land kan spreken, dan doet dat
werkelijk genoegelijk aan. Integendeel gevoelt men zich ongelukkig als een Italiaan, Spanjaard oi Portugees u de hand
drukt, deze klanken uitstoot waardoor hij u wil vertolken wat
er in hem omgaat en gij kunt hem niet antwoorden, omdat
ge de taal die hij spreekt niet verstaat.”
De neutralen en de socialisten hebben het belang van
Esperanto begrepen. Daarom worden er op het Xe EsperantoCongres twee wereldvereenigingen opgericht. Een van
arbeiders-esperantisten, die alle mogelijke groepen omvat en
een van uitsluitend socialisten-esperantisten. Zal tegenover
die wereldbonden geen intern. vereeniging van onze Kath.
Arbeiders Esp. noodzakelijk blijken? Zijn onze Roomsche
Arbeiders, in dit opzicht, tegen hun tegenstanders opgewassen? Zal ook hier eenheid niet de reddende macht worden?
Laten de leiders van onze arbeidersbeweging de oogen toch
niet sluiten voor Esperanto! „Esperanto is het Latijn van de
democratie; de heelfe wereld is onze werkplaats” zetten de
neutralen, vrij en blij, buiten op hun orgaan. Moeten onze
werklieden daarop zwijgen? De neutralen hebben aan voormannen der sociale actie gevraagd wat zij dachten omtrent
Esperanto en de Arbeiders-beweging. Ziehier het antwoord
van den Motor van ons Zuiden, Kapelaan Poell:
,,’t Is wel voornamelijk om het groote nut, dat de arbeidersbeweging hebben kan van Esperanto, dat ik mij er op heb
toegelegd. En in de overtuiging, dat vooral onze roomsche
beginselen aan de arbeidersbeweging en aan de maatschappelijke hervorming ten grondslag moeten liggen, betreur ik
het, dat nog zou weinig Katholieke arbeiders aan Esperanto
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doen. Tot verkrijging van meer deelname onder de Katholieke arbeiders, heeft de Ned. R. K. Esperantistenvereeniging
dan ook een verlaagde contributie van fl. 0.25 jer jaar voor
arbeiders ingevoerd.” ‘)
Onze voormannen zijn verwittigd; ze houden zich gewaarschuwd: Esperanto kan een gevaar worden voor onze
Katholieke arbeiders-beweging, als men niet voortmaakt.
4)

Arbeider-Esperantist, 1914, bldz. 54.

ESPERANTO EN DE CONORESSEN.
Doctor Corret *) verhaalt van het eerste internationaalCongres-zonder-Esperanto, dat hij van zijn leven bijwoonde.
Het was een Congres van Chirurgen in Parijs. De voorgevel
van de hoogeschool was bevlagd met vele kleuren ten teeken
dat de vertegenwoordigers van de meest verscheiden landen
daar bijeen waren, om de hoogste belangen der wetenschap
te bespreken. Hij ging binnen en verbeeldde zich een volle
zaal, zonder een vrij plaatsje en een fel dispuut over een
onderwerp van dadelijk belang.
In plaats daarvan vond hij in het groote halfrond nauwelijks een twintigtal Congressisten, die geduldig schenen te
luisteren naar een mededeeling, die een Italiaansche professor
hun voorlas in' het Fransch. Professor las Fransch. Maar
wat ’n Fransch! En wat ’n uitspraak! Het was hem bijna
onmogelijk er i e t s van te begrijpen, en uit de verwarring
trad soms alleen het woord s a c r u m naar hem toe. Als
h ij, Fransche geneesheer, enkel wat flarden van linnen kon
vastgrijpen van deze lezing in de Fransche taal, — wat zullen dan de Engelschen, de Duitschers, de Russen, de Serviers
of de Bulgaren ervan gevat hebben, zelfs indien die Fransch
verstonden ?
Corret verliet de zaal, geheel ontgoocheld, terwijl de
bepaling van internationaal congres bij ’m opkwam: een
plechtigheid, waarbij personen van verscheiden landaard, die
elkander h a a s t n i e t verstaan, samenkomen, om, door hun
tegenwoordigheid, het recht te koopen hun mededeelingen
te zien prijken in het Verslag van het Congres en om ter*) De stelling waarop Dr. Corret promoveerde tot doctor in
de geneeskunde, behandelde: U t i l i t ĉ e t P o s s i b i l i t e de
1’ a d o p t i o n d’ u n e l a n g u e i n t e r n a t i o n a l e a u x il i a i r e en m ĉ d e c in e .
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zelfder gelegenheid te profiteeren van eenige feesten en uitstapjes aan verminderden prijs.
Op de Corigressen zelf is dit gebrek aan verstaanbaarheid
wel degelijk gevoeld. Maar men ŝtond vast voor de oplossing. Wanneer ieder in zijn moedertaal mocht spreken, werd
alle beraadslaging grif onmogelijk. Verscheidenen bevalen
het gebruik van Esperanto aan. Van 1902 tot 1908 deden
dit de volgende in Frankrijk, Belgie, Engeland, Spanje,
Zwitserland, Italie, Duitschland, Noorwegen:
Congres de la L igue F ra n ? a ise de 1’E n se ig n e m e n t
(Lyon, 25-28 Septembre 1902).
Congres d’A u to m o b ilism e (Paris, Juin 1903).
Premier Congres international des P e in tre s en B atim en t
et E n se ig n e s (Grenoble, Septembre 1904).
Premier Congres international de P h y sio th e ra p ie , (Liege
11-15 Aoŭt 1905).
Troisieme Congres international de la L ib r e P e n s e e
(Paris, 4-7 Septembre 1905).
Premier Congres intemational de l’E x p a n s io n E co n o m iq u e M o n d ia le (Mons, 24-28 Septembre 1905).
Congres des I n s t i t u t e u r s Liege, 1905).
Congres S o c ia lis t e (Chalon-sur-Saone, 1905).
Congres des O u v r ie r P e i n t r e s (Saint-Quentin, 1905).
Premier Congres international des E m p lo y e s (Londres,
Avril 1906).
Premier Congres national des S o c ie te s E s p a g n o l e s de
J e u n e s G e n s S o c i a l i s t e s (Bilbao, Avril 1906).
Congres des T r a v a i l l e u r s de la C e r a m iq u e (Juillet 1906).
Congres international de l’U n io n d e s S o c ie te s d’Activ ite c h r e t i e n n e (Geneve, Aoŭt 1906).
Congres de la F e d e r a t i o n D e n t a i r e I n t e r n a t i o n a l e
(Geneve, Aoŭi. 1906).
QuatriemeCongresfran?aisdela Paix(Lyon, 15-18Aoŭt 1906).
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Congres des C h a p e l i e r s (Septembre 1906).
Congres d’A m ie n s (Octobre 1906).
Congres intemational des A r t i s t e s M u s ic ie n s (Milan, 1906).
Congres international des E t u d i a n t s (Bordeaux, 1907).
Seizieme Congres Universel de ia P a ix (Munich. 9-14
Septembre 1907).
Douzieme Congres international pour le R e p o s du Dim a n c h e (Munich, 26-30 Septembre 1907).
Congres des D ia m a n ta ir e s (Amsterdam).
Congres international A n tia lc o o l iq u e (Stockholm, Septembre 1907).
Congres des S o c ie te s W u r te m b e r g e o is e s de la
P a ix (Esslingen, Octobre 1907).
Congres de 1’U n io n C y c lis te E s p a g n o l e (1908).
Congres des A s s o c ia ti o n s de C o m m e r f a n ts et
I n d u s t r i e l s de F ra n c e (Le Puy, 1908).

En van den lateren tijd in onze omgeving:
De (anarchistische) Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders heeft op de agenda van het E e r s t e R e v o lu t i o n a i r e V a k v e r e e n ig in g s - C o n g r e s van Londen
(27 Sept.—2 Oct. 1913) een voorstel doen plaatsen om op de
volgende Congressen Esperanto als taal der arbeiders te
bezigen.
In Augustus 1913 werd in den Haag een Internat. Vegetariers-Congres gehouden. Esperanto was ook Congrestaal
en twee redevoeringen werden in die taal gehouden.
In Sept. 1913 was het in Antwerpen: C o n g r e s d ’ A c h e t e u r s : o6k Congrestaal was Esperanto.
Sedert 1905 bestaan de groote ijaarlijksche Esperantobijeenkomsten, waar alles in het Esperanto behandeld wordt,
waar uitsluitend Esperanto-bfelangen worden besproken, waar
de vermakelijkheden in het Esperanto zijn, waar zelfs de
godsdienstoefeningen in de wereld-hulptaal worden gehou-
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den. We hebben gehad Boulogne, Geneve, Cambridge, Dresden, Barcelona, Washington, Antwerpen, Krakau, Bern. Dit
jaar is het Parijs; op 15 Juli waren er al 3000 deelnemers
aangegeven.
Zuiver Katholieke Congressen, alles in het Esperanto over
Katholieke zaken, zijn er vijf geweest: Parijs, den Haag,
Budapest, Rome, Lourdes.x)
Omdat wij het Ile, het Haagsche, zelf hebben bijgewoond
en dit ons voor altijd overtuigd heeft van de deugdelijkheia
van Esperanto als Congrestaal, zullen we over ons Haagsche
Congres, Nia Dua wat uitweiden.
Van 14—19 Augustus waren het, minstens voor de duizend leden van N e d e r l a n d a K a t o l i k o zeer gewichtige
dagen. Toen werd in den Haag het tweede intemationaal
Katholieken-Congres gehouden met de intemationale taal
als Congrestaal.
Het waren, voor den aanvang, weken van spanning. Er
zouden vraagstukken behandeld worden, waarin de Katholieken van de gansche wereld betrokken zijn: i n t e r n atio n a le g e lo o fs v e rd e d ig in g , in te rn a tio n a le
v r e d e s b e w e g in g , i n t e r n a t i o n a l e v ro u w e n b e s c h e r m i n g , i n t e r n a t i o n a l e w e r k 1i e d' e nz ie iz o rg ,
in te rn a tio n a le
B lin d e n v e rp le g in g , v e r e e n i g i n g d e r C h r i s t e n h e i d r o n d o m
d e n P a us. — De onderwerpen zijn zoo breed als de Christelijke Liefde, zoo breed als de Katholieke Sociale Actie, zoo
breed als het Apostolaat der Roomsche Kerk. En de sprekers
waren geen droomers, geen geestelijke leegloopers, geen
marktschreeuwers; het waren meest Katholieke priesters,
wier verleden een dadenleven is geweest voor God en den
naaste; die hadden gebid en gewerkt, gestreden en geleden
voor Kerk en evenmensch; die onder het goedkeurend oog
’) Door den oorlog ging noch het Parijsche, noch het Lourdesche
Congres door.
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der geestelijke Overheid, ook langs de nieuwe wegen, de
menschheid wilden leiden naar den hemel.
Het was een Katholieken-Congres. Een intemationaal
Katholieken-Congres. Alle Esperantisterij was meedoogenloos verbannen. Geen taalkwesties, geen propaganda, geen
persbelangen, geen plechtige verklaring, in de slotzitting,
van Esperanto als eenig middel om tot de zaligheid te geraken. Niets van al dit kleingoed. I n t e r n a t i o n a a l
K a t h o l i e k e n - C o n g r e s . Zoo grootsch, zoo ernstig;
zoo heilig. Alleen was het Congresbestuur zoo redelijk en
consequent geweest om de bespreking deze intemationale
vraagstukken, in een internationaal gezelschap te doen
geschieden in de intemationale taal. Aldus loopt de consequentie:
In
In
In
In
In

een
een
een
een
een

Nederlandsche Vergadering — de Nederlandsche taal.
Fransche Vergadering — de Fransche taal.
Spaansche Vergadering — de Spaansche taal.
Duitsche Vergadering — de Duitsche taal.
Chineesche Vergadering — de Chineesche taal.

I n e e n I n t e r n a t i o n a l e V e r g a d e r i n g — d e Int e r n a t i o n a l e ta a l.
Spanning. Zou ons gezelschap wel in waarheid internationaal zijn? Zouden ze wel komen die verre neven?
Spanje, Italie, Hongarije, Rusland — ’t is zoo wijd, zoo
lastig, zoo duur, zoo vreemd, zoo onzeker! En zitten we
in de zaal met eenige Franschen, wat Belgen, ’n Duitscher
en verder pure, reine, zuivere Inlanders van Rotterdam,
Amsterdam, den Haag, Tilburg en den Bosch, dan moeten
we de oogen maar dichtnijpen van de schaamte en maar
niet in groepjes wandelen over Plein en Kneuterdijk, wij
met die kousen op ons hoofd.
Spanning. En als zij komen, de vreemdelingen, zullen wij
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hun Esperanto verstaan? Wijze mannen hadden ons verzekerd, dat het niet kon; sommige volken immers spreken van
nature enkele letters allermoeilijkst uit en Hongaren hebben
Hongaarsche monden, Polen hebben Poolsche hersens;
neen, het kan niet, kan niet, zegden ze; we weten ’tw el niet
bij ondervinding, en we weten er eigenlijk dus niks van;
maar nog eens: ’t kan niet, ’t kan niet, zeggen we.
Spanning. Zullen ze komen de twijfelaars, de tegenstrevers, de protesteerders, de palstaanders, de lachers, de onovertuigbaren — zullen ze komen om te zien, te hooren en
te ondervinden?
In onze vergaderingen zal niets dan Esperanto worden
gtsproken; zullen ze komen om de bruikbaarheid van onze
taal op Congressen persoonlijk te beproeven?
Dat was de spanning, waarmee we leefden, in de weken,
die het Congres voorafgingen.
De voorbereiding was goed.
Een groote zaak dient behoorlijk te worden voorbereid.
Van de Meimaand af, werd duchtig gearbeid voor N i a
D u a. Gearbeid in den Haag door de heeren en de dames
der Regelings-Commissie, die voor alles en nog voor vele
andere dingen, als zaal, ontvangst, uitstapjes, kerkdiensten,
onderdak, dagverdeeling, enz. enz. moesten zorgen. Gearbeid in Utrecht op het kleine kamertje in de Leeuwstraat,
waar verefclte maar brave har.den, na een werkdag van
twaalf uren op het sigarenkistjes-fabriek pennen en hektografeeren moesten. Gearbeid in Tilburg, waar de kapelaan
van Sint Anna, na een spreekbeurt in Hengelo voor de
Wevers of na een sociale les voor ’t werkvolk van Rotterdam,
zat te blokken op de Korelativoj om, als Voorzitter, de vergaderingen betamelijk te kunnen leiden. Gearbeid op het
looierskantoor te Rijen, waar de uitgebreide briefwisseling
gevoerd werd van vragen en antwoorden met de buitenlanders, die nog niet vastbesloten waren, wien ’t misschien te
heet was, die den weg niet wisten, die mogelijk belet waren.
4
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die liever niet spreken wilden of die maar enkele zittingen
konden bijwonen.
En de uitslag? Hier is hij, eerlijk, volledig en onbevangen.
Het was 14 Augustus, Maandagavond, 8 uur. We waren
de poort binnengegaan, — de groene Esp. vlag wapperde
er lustig bovenop, — de poort van het Sint Vincentiusgesticht van de Eerw. Broeders in den Haag, op het Westeinde. Rechts aan den ingang, was het a k c e p t e j o — de
ontvangstzaal, twee Haagsche heeren stonden daar gereed
met alle mogelijke en onmogelijke inlichtingen. We wandelden langs handwijzers, waarop K o n g r e s e j o was geschilderd, voorbij een huisje waarop n e c e s e j o stond — naar
de zaal van de groote gebeurtenis. Daar was dan — h e t
C o n g r e s. — Er is ’n driehonderd man in de zaal. Het
was ’n welkomsgegons, ’n verrassingsgezoem, drukte van buigen, voorstellen, handjesgeven, vragen, antwoorden, omzien,
herkennen, verwonderen. Vooraan twee rijen met deftige
stoelen voor het eere-comite. Een tafeltje vooraan voor de
bestuursleden van Nederl. Kat.; daarnaast een tafel voor
de pers. Er waren dames, heeren, priesters, broeders, militairen, — waarlijk er is romeinsch purper, — wereldsheer,
kloosterling, dokter, officier, werkman — kan het universeeler, broederlijker, Katholieker? Nog eens omgekeken daar zit mr. Borret, de staatsraad, op de voorste rij bravo, edele man, voor Uw belijdenis — daar zit Mr. Aalberse — bravo, man van de daad, man ook van deze daad;
daar zit pater Kops —, bravo, man van ’t christelijk ideaal,
studie-monnik en franciskaansche kunstenaar. Voor me —
op ’ttooneel gaan zitten p a s t r o R i c h a r d s o n , de voorzitter, ’n oude, mooie priester, deftig en eenvoudig, lief,
waardig, bewegelijk en zeker; rechts van hem neemt onze
bondsvoorzitter plaats, kap. Poell van Tilburg. Hij is kalm,
alsof hij wevers voor zich heeft; toch zal hij straks het
wonder moeten doen. Het wonder: deze internat. vergadering inleiden, wie weet welke sprekers aankondigen en de
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eerste mededeelingen doen. Voor dat internat. gezelschap
in de internat. taal. Want Richardson is te zwak van stem
en te onvast van gezondheid. De twee eerste regels van
’n V e n i C r e a t o r droeg ik, vlug, als ’nschietgebed op
voor Poell. Aan z ij n optreden is ons haast alles gelegen.
Valt Poell — dan doen we ons allen zeer; wint Poell, dan
winnen we allemaal. Nog zie ik Colas, jonge Fransche
springer, Walekop, als ’t hem ernst is — emstig als een priester. Lutkie de stille doener, die niet omziet, prof. van Poppel,
en nog ’n paar.
Ik kijk nog eens om. Ik ken er niks van. De zaal is voor mij
’n kist met surprises — wat zit er in? Wat zullen we krijgen? Van wie zal het zijn?.......
De bel gaat....... ’t is stil.
L a ŭ d a t a e s t u J e s u K r i s t o ! In e t e r n e c o
A m e n — antwoordt de zaal, en staat huldigend op. Er ligt
dus een band om ons heen. De Katholieke band — dat voelen we. RichardSon zegt ons allen welkom, bedankt onze
geestelijke overheid, die het Congres goedkeurde en geeft
het woord aan kap. Poell. Hij spreekt de wereldtaal, waarachtig, alweer q u a s i a u c t o r i t a t e m h a b e n s , als een,
die ook d e z e in zijn macht heeft. Ook in deze nieuwe uitrusting voelt Poell zich aanvoerder. Hij groet allen k i e 1
b o n a j s o l d a t o j de K r is to , el m u lta j, d iv e r s a j
1 a n d o j. Hij drakt er zijn vreugde over uit, dat men door
E s p . prachtig arbeiden kan voor het Katholicisme. Den
Haag, de stad van interaat. belangen, wordt vanaf deze
avondzitting, ook stad van K a t h o 1i e k intemationalisme.
Het internationalisme was tot nu toe, niet-Katholiek, neutraal, ofschoon het Katholicisme geheel internationaal is.
Wij zullen trachten, aldus Poell, het internationalisme te
heiligen, te wijden, te verchristelijken, te verkatholieken.
Nu roept Poell de eerste vreemdeling uit onze rijen, om
uit naam van den bond van zijn land tot ons te spreken.
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P a s t r o B i a n c h i n i el I t a l u j o — voor ’te r uit is,
zit het Italiaantje, klein en rap, al op het spreekgestoelte.
Bianchini-bianco — blank — maar hij had wel flavini — de
gele mogen heeten, zoo verzond zag hij er uit. Krachtige
stem, vloeiend als een overvolle beek, woorden met de zon
erin — zoo warm.
We kunnen hem verstaan, alsof hij Hollandsch sprak —
dezelfde uitspraak als de kleine Schijndelsche Hannes uit
mijn Udensche Esperanto-klas. Goddank. Dat was de taal,
die we in onze boeken hadden geleerd, die we van Bosschenaars hadden gehoord, die Colas had gesproken. Zou ’t echt
waar zijn? Is ’t geen droom? Kan ’n Italiaansche mond
dezelfde klanken uitspreken?
S i n j o r o C o l a s — uit Parijs, brengt den groet van de
Franschen. De nieuwe taal spreekt hij als z’n moedertaal —
dezelfde uitspraak als wij.
M o n s in jo ro , d o k to r o G ie s s w e in , d e p u ta to
d e la H u n g a r a P a r l a m e n t o — ’n hooge oome, die
Esperantist is. — Van Zwet krijgt moed; Mr. Aalberse kijkt
verrast; we hebben allemaal plezier in die schittering van
prelatenpurper. ’n Hongaarsche magnaat, doctor in de
theologie en toch Esperantist! als Bruna naast me zat, of
mr. van Hall, stootte ik hem in de zij van pleizier. Stoere
man, krachtige taal in joviaal gfeluid. Hij begroette het
Congres uit naam van de Hongaren. Hij b'eschouwde Esp.
als de band tusschen het Oosten en het Westen. In het Oosten
was altijd de zon opgegaan; in het Oosten waren de grootste
zaken begonnen; maar het Oosten kon veel van het W. leeren,
voortzetting der beschaving, kultuur. S i n t T h o m a s e n
A l b e r t u s M a g n u s konden de wereld rondgaan met hun
Latijn en overal verstaan worden. Dat gaat nu niet meer.
Moge Esp. het middel blijken om het Oosten en het Westen
te vereenigen in wetenschap, beschaving en broederlijkheid.
S i n j o r o G o t t s c h a l l , uit Oostenrijk, jonge man met

51
uniform als ’n zee-officier, spreekt over de vreedzame taak
van Esp. in zijn vaderland, waar verschillende rassen samenwonen.
S i n j o r o C e f e ĉ — uit Londen. Engelschman, grijze
man met 'njong hart. Zullen we die kunnen verstaan? Hij
spant zijn kaken en roert z’n mond anders dan wij — maar
hij komt tot hetzelfde resultaat: spreekt als de vorigen.
F r a ŭ lin o Id a H o r n ŭ n g u it A u g s b u rg —
we verstaan zfe uitstekend.
,C u t i e - ĉ i e s t a s p a s t r o S z u r e c k el G a l i c i o ’?
vraagt kap. Poell, „Estas” antwoordt een beraden stem en
komt naar voren.
’t Is een Pool, uit Oostenrijksch Polen. Die zullen we wel
heelemaal niet verstaan. Jawel. Hij is vol bewondering voor
den Haag, aangenaam, helder, rijk — de Hagenaars in de
zaal laten zich genadig deze pluimen op den hoed binden.
S i n j o r o P a s t r o R a w i c z k y uit Russisehe Polen.
Een lange, mooie, jonge man. Hij begroet het Congres uit
naam van zijn vaderland, de wieg van het Esperanto. A1
sprekende geraakt hij in vuur, en alsof hij voor de Doema
stond te pleiten en te klagen, stort hij zijn hart in ons uit
over de verdrukking en ellende van zijn land, vervolgd in
zijn volksbestaan en zijn godsdienst. Van dien man hielden
we allen. De hoop, de toekomst, de fierheid de bloem van
’narm land.
We hadden allen verstaan. Onze verwachtingen waren
overtroffen. ’tW as ons ’n openbaring. We wisten het nu
zeker. Tegen dit feit was niet meer te praten. Wij laten ons
dit door niemand meer afstrijden: Esperanto van een Rus,
van een Hongaar, van een Oostenrijker, van een Beijer, van
een Franschman, van een Zwitser, van een Engelschman —
klinkt net eender als Esp. van een Nederlander.

ESPERANTO
EN DE R. K. EVANGELIE-VEREENIGING.
In Frankrijk bestaat sedert 25 jaar een vereeniging om de
Heilige Evangelieboeken onder de menschen te verspreiden.
Met het doel dat ieder huisgezin ze niet enkel bezitte; ze
niet slechts leze; doch vooral ze begrijpe en beleve. Mgr.
d’Hulst heeft eens geklaagd op den preekstoel van de N o t r e
D a m e : „Ik ben ervan overtuigd dat het nalaten van de
Bijbellezing, al sedert honderd jaar, een groote ramp geweest
is voor onze Katholieke Maatschappij, een oorzaak van zwakheid voor de zielen, een der fouten, die de toenemende
wegkwijning van het geloof verklaren.” ’)
In 1891 heeft abbe G a r n i e r in P a r i j s de „ L ig u e
d e l’E v a n g i 1 e” gesticht, den E v a n g e l i e b o n d , onder
de zegenspreking en herhaalde aanmoediging van Paus
Leo XIII. Verleden jaar, 7, 8 en 9 November heeft zij haar
Vierde Congres gehouden, in tegenwoordigheid van Zijne
Eminentie Kardinaal Amette. Het algemeene onderwerp was:
de Invloed van het Evangelie op de maatschappij.
Te dezer gelegenheid werd een goedkeurende en lofprijzende brief ontvangen van onzen H. Vader Pius X z.g.
Doch, boven alle waardeering, schittert dit goddelijk woord
van het Evangelie zelve: P r e d i k t h e t E v a n g e l i e .
I n d i e n g ij b l i j f t in m ijn w o o r d , z i j t g ij w a a r lijk m ijn l e e r l i n g e n , en g ij z u l t d e w a a r h e i d
k e n n e n e n d e w a a r h e i d z a l u b e v r i j d e n . ” !)
Op het Congres van Parijs werden 33 rapporten uitgebracht. Het vierde was van mijnheer C l a u d i u s C o la s .
') Die IVme Congres Catholique de 1’Evangile, Rue Montmartre
123, bldz. 10. Kanunnik Garnier woont in Montmagny, bij Parijs.
(S. en O.) Het orgaan van zijn bond heet: Le p e u p l e F ra n ? a is. 2) Marcus VI 15. Joes VIII, 31, 2.
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Onder het opschrift: „ H e t E v a n g e l i e e n h e t m a a ts c h a p p e l i j k v r a a g s t u k in d e v e r s c h i l l e n d e
l a n d e n d e r w e r e l d . ” Colas heeft in dit geval het Esperanto benuttigd en zie nu, alstublieft, eens met welken goeden
uitslag. In E s p e r o K a t o l i k a deed hij een oproep aan
bevoegde Esperantisten van de heele wereld om de vragen
van het Evangelie-Congres te beantwoorden volgens de toestanden en de behoeften van hun eigen land. Bijna twintig
hebben naar dien oproep geluisterd. Colas ontving gegevens
uit Rusland, Holland, Engeland, Spanje, Zwitserland,Duitschland, Oostenrijk, Italie, Hongarije en Noord-Amerika.
A1 deze antwoorden — gesteld, let wel, alle in h e t E s p e r a n t o ! — zouden een boek vormen van tweehonderd bladzijden! ‘)
Wat kon mijnheer Colas beslagen opkomen, dank aan het
Esperanto! Zonder zijn Esperanto-uitnoodiging zou professor Dombrovsky, de bekeerde Anglikaansche priester Milsom, kapelaan Poell en dr. Titus Brandsma, student Skiszay
van Budapest, de Spaansche leek de Murcia, de Italiaansche
kapelaan Saccardi bijvoorbeeld waarschijnlijk kalm bij hun
eigen zaken gebleven zijn, zonder zich druk te maken voor
dat Parijsche Bijbelcongres. De overige rapporten op twee
na, waren uitsluitend van Franschen. Colas kwam met ’n
arm vol documenten van buiten-Frankrijk verruimde het
Congres, maakte het wereldgroot en wereldwijs, terwijl hij
practisch toonde hoe de Katholieke Kerk n u r e e d s door
Esperanto gediend kan worden.
Onder den drang van deze verrassende feiten voorzeker,
werd de „L i g u e d e l’E v a n g i 1 e” dadelijk uitgebouwd.
’) Zie het genoemde boek bldz. 33—42. In het verslag van
Colas worden 13 inzenders met name opgenoemd; doch zonder
twijfel zijn er meer geweest. De inzending van Dr. Titus Brandsma,
Karmeliet te Oss wordt alvast niet vermeld. Waarom was Colas
niet volledig?
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Haar werking werd voortaan internationaal. Het Congres
sprak den dubbelen wensch uit:
1°. Dat de L i g u e in het vervolg internationaal worde
en door een bijzondere propaganda arbeide aan de vorming
van afdeelingen in de verschillende landen der wereld.
2°. Dat zij aansluiting zoeke bij de vereenigingen, die.
in andere landen een doel nastreven gelijksoortig met het
hare.
Aldus zal zij den wil volbrengen van J. Chr. die gezegd
heeft: „ G a a t, o n d e r w i j s t a l l e v o l k e n ”, en zal zij
het hare bijdragen om, in de Katholieke wereld, een keur
van lieden te vormen die een wezenlijken invloed oefenen
op het leven der volken en die, (zoover dit mogelijk is), door
het Evangelie, den vrede onder de volken brengen, volgens
het vurig verlangen van Onzen Heer Jezus Christus. ‘)
Na dit Congres van Parijs werd de eerste R. K. Evangelievereeniging in ons land gesticht door den Voorzitter van
N e d e r l a n d a K a t o l i k o , Kapelaan Poell van Tilburg.
Op 21 M aart2) lazen wij de „Statuten” ervan.
STATUTEN
Naam en doel:
Er bestaat in het Diocees van ’s-Bosch eene vereeniging
(van Katholieken) onder den naam Bisschoppelijke Timotheus-vereeniging.
De vereeniging ontleent haar naam aan den H. Bisschop
Timotheus, den leerling van St. Paulus, aan wien deze (I
Tim. IV, 13) oplegde: „Wees naarstig in het lezen”.
Deze vereeniging heeft ten doel:
1. In haar gebied te verkrijgen de verspreiding, lezing en
beoefening van het Evangelie in de Katholieke huisgezinnen;
’) Het genoemde boek bldz. 8.
1914. Tweede Blad.

2) Het Centrum 21 Maart
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2. den invloed harer leden te benuttigen, om het leven
volgens het H. Evangelie overal in het openbaar waar zij
kunnen te verbreiden.
Dit alles zal de vereeniging en elk lid daarvan doen in
volkomen ondervverping aan het Kerkelijk Gezag, in de overtuiging, dat er in de toekomst evenmin als in het verleden
eenig ander middel dan het Evangelie is om de menschelijke
zelfzucht te overvvinnen, de liefde en gerechtigheid in de
wereld te herstellen.
Aanbfevolen oefeningen. Persoonlijk:
1. Dagelijks bidden: „Gelieve, Heer, mij Uw zegen te
geven.
De lezing van het Evangelie zij ons tot heil en bescherming. Amen”.
2. Eene dagelijksche overweging uit het Evangelie.
3. Bij hun veelvuldige H. Communie tot grondslag van
voorbfereiding en dankzegging te nemen Epistel en Evangelie
van dien dag.
4. Maandelijks te onderzoeken hun getrouwheden in de
lezing en hun toewijding aangaande de verspreiding van
het Evangelie.
5. Een dagelijksch bezoek aan het H. Sacrament, om bij
Christus zelf den waren geest van het Evangelie te vinden.
In het algemeen:
Het bijwonen van te houden Evangeliecursussen, waarbij
gelegenheid zal zijn tot het stellen van desbfetreffende vragen.
Het weren van wereldsche platen en beelden uit de huisgezinnen en het aanbrengen van voorstellingen uit het Evangelie.
Verplichtingen en oefeningen.:
1. Uit het Evangelieboekje der Apologetische Vereeniging
„Petrus Canisius”, dagelijks, alleen, of zoo eenigszins mogelijk gezamenlijk een gedefelte te lezen, en tot sluiting der
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lezing te bidden: „Mogen door de woorden van het Evangelie onze zonden worden uitgewischt. Amen.”
2. Jaarlijks bij te dragen minstens f 0.25.
3. Nieuwe leden aan te werven.
Leden, Katholieken, welke door opgave van hunnen naam
verklaren de verplichtingen op zich te nemen, zijn lid dezer
Vereeniging en ontvangen een bewijs van lidmaatschap.
Bestuur van de Vereeniging:
De vereeniging heeft haar zfetel te Tilburg en staat onder
de hooge bescherming van den Bisschop van ’s-Hertogenbosch, en heeft een Raad van Eereleden.
Aan het hoofd staat een algemeen Bestuur van minstens
drie Geestelijken, President, Secretaris, Penningmeester en
vier adviseerende leden.
De President wordt benoemd door den Bisschop van
het Ehocees.
Bij vacatures van andere functies vult dit Alg. Bestuur
zich zelf aan behoudens goedkeuring der Diocesanfe Overheid.
Het Algemeen Bestuur heeft als medewerkers plaatselijke
of parochiale onderbesturen, bestaande uit drie leden der
vereeniging.
Met begrijpelijke blijdschap boeken wij deze gebeurtenissen. Er blijkt immers uit, dat wij niet afwijken van de lijn
onzer stichters: K a t o l i k i s m o p e r E s p e r a n t o ; dat
de wereldtaal echt de Kerk kan dienen; dat onzfe Esperantoarbeid met vruchtbaarheid gezegend wordt.

ESPERANTO
EN DE R. K. VREDESBEWEGING.
Of de Vredesbeweging gesteund moet worden of niet,
is eigenlijk voor Katholieken geen vraag meer.
Bij gelegenheid van de eerste Vredesconferentie in den
Haag (1899) heeft Paus Leo XIII een brief geschreven aan
onze Koningin, waarin deze woorden staan:
„Wat betreft dergelijke ondernemingen, wij meenen dat
het op geheel bijzondere wijze onze taak is, niet slechts
zedelijken steun te verleenen, maar krachtdadig er toe mede
te werken.”
Pius X schreef aan den apostolischen delegaat van de
Vereenigde Staten, op 11 Juni 1911: ‘)
In waarheid, voorbereiden de overeenstemming der geesten, tot rust brengen de begeerten tot strijd, verwijderen de
gevaren voor oorlog en zelfs de onrust verdrijven van wat
men gewoonlijk noemt: d e g e w a p e n d e v r e d e — dat
is een zeer edele taak; en ieder die bijdraagt tot dat resultaat, zelfs al wordt niet dadelijk en volledig het beoogde
doel bereikt — die doet toch een edele poging die lof verdient, en iedereen die deze poging meedoet, bewijst een
dienst aan het algemeen welzijn. Zeer gaarne geven wij de
medewerking en den steun van ons gezag aan hen, die
deelnemen aan deze zaak. Daarom bidden wij den Heer
vurig, dat Hij met Zijne bescherming helpe hen, die werken
om den vrede aan de volken te schenken, en dat Hij zelf in
Zijn goedheid vrede aan de volken verleene, die deze afbidden in hun smeekingen, opdat ze eindelijk, verre van den
oorlog, mogen uitrusten in de zoetheid van den vrede.”
')

Acta Apostolicae Sedis. Annus III, pag. 473.
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Nog bij het plechtig Consistorie van 25 Mei iaatst, verklaarde de H. Vader:
„Zij beantwoorden zeer zeker aan een algemeene behoefte
en zijn hooge achting vvaardig, de mannen, die, zich wijdend
aan het welzijn der volkeren en van de menschelijke samenleving, zich gezamenlijk er op toe leggen, de middelen op
te sporen, om de onheilen der oproeren en de slachtingen
der oorlogen te voorkomen, en in ’de volkeren en in de
buitenlandsche betrekkingen der natien het blijvend goed
van den weldadigen vrede te verzekeren. Een uitstekend
doel, in waarheid, maar weinig vrucht zullen die pogingen
hebben, als men niet zorgt, dat de rechtvaardigheid en christelijke naastenliefde diepe wortels in de zielen schieten.” *)
Na zulke pauselijke woorden mogen onze krantenschrijvers de Vredesbeweging niet belakken, noch belachen, noch
knauwen. Zij moeten met redeneeringen dringen dat ze
geleid worde langs de banen door onzen Opperherder daareven aangewezen. Zij moeten ondersteunen de pogingen
welke in deze richting worden gedaan; maar de Vredesbeweging tegenwerken of zelfs ze onverschillig behandelen.
zou allerminst van eerbied voor Rome getuigen.
Wat heeft nu Esperanto met de Vredesbeweging te maken?
Veel. De Vredesbeweging is zoo internationaal mogelijk.
Alle volken zijn er mee gemoeid. De wereldvrede en de
wereldtaal behooren bij elkander. Door de wereldtaal kunnen
de beginselen, de ideeen, de bedoelingen der Vredesmannen
doordringen, waar zij anders n i e t zouden geraken. De
talen van Frankrijk, Duitschland, Engeland, dragen wel ver,
maar ze bereiken nog geen menschen genoeg. Ze treffen b.v.
n i e t al die bonte volksstammen van de Donaumonarchie.
Hongarije, Dalmatie, Galicie, Bosnie, Herzegowina. Ze treffen niet Rusland, waar de meest verscheiden volken wonen
en meer dan 100 verschillende talen worden gesproken. Ze
*) Acta Apostolicae Sedis. Annus VI Vol. VI, pag. 254.
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treffen niet den Balkan met zijn 10 talen en zijn bijna niet te
tellen leger dialecten. En daar was het juist noodig; daar
moest de Vredesbeweging juist werken: daar wonen de
ruziemakers van Europa. De Montenegrijnen, Serven, Bulgaren, Grieken — wie kan ze aan met Fransch, Duitsch en
Engelsch ? Maar wie in die landen werkt voor de verbreiding
van een gemakkelijke taal als Esperanto, werkt voor den
Wereldvrede, maakt het mogelijk dat de boeken, blaadjes,
tijdschriften, propagandisten daar hun beschavingsarbeid
kunnen verrichten.
In de bedoeling van Zamenhof zelf is Esperanto gericht
op den Wereldvrede. Op het Congres van Geneve (1906)
sprak hij over h e t i n t e r n a i d e o van Esperanto. Dat w as:
f r a t e c o k a j j u s t e c o i n t e r ĉ i u j p o p o l o j . Broederschap en rechtvaardigheid onder alle volken l)
Feitelijk zijn er in de heele wereld voorname Vredesmannen, die Esperantist zijn.
W i l l i a m S t e a d — omgekomen bij de ramp der
T i t a n i c, wiens borstbeeld sedert 15 April in de Boekerij
van het Haagsche Vredespaleis prijkt, was een vurig Esperantist. F e l i x M o s c h e l e s , ’t hoofd der Engelsche
Vredesbeweging was een der eerste en beste Esperantisten.
Mgr. Dr. G i e s s w e i n, de voorzitter van de Kath. Oostenrijksche Esperantisten heeft een boek geschreven: d e r
F r ie d e c h r is ti: C h r is te n tu m u n d F rie d e n s b e w e g u n g . Wien, Kirsch. 1913.
Dr. A le x G i e s s w e i n kennen vele Esperantisten van
ons Haagsche Congres in 1911. Die krachtige denkerskop
verdwijnt nimmer uit onze herinnering. Niet enkel in staatkunde en sociologie schijnt hij uit te munten; wij vonden
ook naar hem verwezen in de „1 n 1 e i d i n g t o t d e G es c h i e d e n i s d e r N e d e r l a n d s c h e T a a l door Dr.
J. te W i n k e 1, hoogleeraar te A m s t e r d a m . Op bldz.
) Demandaro — R. de Ladeveze — pag. 75.
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220, tweede deel, noemt deze in de voetnoot: Dr. A le x
G i e s s w e i n , D ie H a u p t p r o b l e m e d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t , F r e i b u r g in B 1892. Mgr. Giesswein is lid van het Hongaarsche parlement; in 1913 nam
hij deel aan het 20ste Vredescongres in den Haag.
Welnu, de Vastenbrief van den bisschop van Salford in
Engeland, Monseigneur C a s a r t e l l i , behandelde dit jaar
uitsluitend de Vredesbeweging. Genoemd boek van Dr.
G i e s s w e i n prijst de bisschop daarin ten zeerste; hij
wenscht dat het in ’t Engelsch vertaald moge worden ere doet
het zevenmaal de eer aan er stukken uit over te nemen. ’)
De Nederlandsche Katholieke bond voor den Wereldvrede
is in 1912 opgericht door de moeite en zorgen van mijnheer
Maury, vroeger voorzitter van de Haagsche afdeeling van
N e d e r l a n d a K a t o l i k o . 2) Onder de tien vereenigingen, die met geld onzen Katholieken Vredesbond steunen
zijn er v ijf van Katholieke Esperantisten: B o k s t e l , d e n
H aag , H a a g s c h e W e rk lie d e n -E s p . v e re e n ig i n g , N e d e r l a n d a K a t o l i k o en T i l b u r g . 3)
Op het Haagsche Katholieke Esperantisten-Congres.
N ia D u a , in 1911, hield onze betreurde p a s t r o Ric h a r d s o n een rede over L a K a t o l i k o j k a j la Pac i f i s m o. En bijna het heele Octobfer-nommer van den
8sten Jaargang van E s p e r o K a t o l i k a is aan de Vredesbeweging, P a c i f i s m o o f P a c m o v a d o gewijd.

■) Bulletin de la Ligue des Catholiques Belges pour la Paix
4eme annee. Numero 12. pag. 336—355. 2) Mijnheer Maury
schreef in het Aprilnommer 1913 van „ V re d e d o o r R e c h t”
over „ E s p e r a n to k a j la P a c m o v a d o . Dit artikel werd
overgenomen door E s p e r o K a to lik a in dezelfde maand.
Slapen ze nu in den Haag? 3) De Wereldvrede. Orgaan v. d.
N. R. K. V. tot bevordering v. d. Wereldvrede. No. 2, bldz. 16.
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Het Esperantisme en het Pacifisme wassen naast elkander
op. Eens zullen ze i n elkaar groeien. Voorloopig heerscht
de Vredesbeweging nog te zeer bij de intellectueelen, mannen van drie of vier talen. Bij haar optreden echter als internationale volkerenbeweging, zal zij zich — om de honderdvoudigheid der moedertalen — natuurlijkerwijze hebben te
wenden tot de eenvoudige en alom-verspreide wereldhulptaal: E s p e r a n t o .

ESPERANTO EN DE R. K. PADVINDERS.
In 1913 werd een internationale bijeenkomst gehouden te
B i r m i n g h a m van b o y - s c o u t s of P a d v i n d e r s .
Verscheidene Spaansche jongens behoorden bij de gelukkigen. Doch de taal die zij in Engeland te hooren kregen, was
alles behalve Spaansch voor deze knapen ! Een Spanjaardje
was het Esperanto machtig. Terwijl onder hun Engelsche
makkers er velen de wereld-hulptaal konden gebruiken. Die
eene Spanjaard alleen had iets aan ’t gezelschap, kon zich
uiten, kon vragen, vertellen en aanduiden. Hij werd de tolk
van zijn broeders, die jaloersch tegen hem op zagen en op
de boot naar huis gingen, zwaar van voornemens om een
volgenden keer ook met Esperanto voor den dag te komen.
De Padvinderij, omdat zij aansluiting zoekt in verscheidene landen, zal tot de hulptaal wel haar toevlucht moeten
nemen. Jongens van 11, 12, 13 jaar zullen van Fransch.
Duitsch, Engelsch, Spaansch niet veel maken; al hebben zij
een paar boeken van die taal gehad. Doch na een cursus van
een jaar, met b.v. een kleine nacursus in ’t Esperanto, zullen
de jongens zich met glans in den vreemde kunnen redden,
dat de ouderen er verbaasd van staan.
In ons land bezitten wij tegenwoordig een R. K. Padvinders-vereeniging. Zij heet verkort: de R. K. P. Haar hoofdkwartier is te Tilburg, Spoorlaan, nr. 130. De aalmoezenier
is kapelaan P. Vroomans, van den Noordhoek. De vereeniging is landelijk, zij hoopt namelijk, dewijl haar streven
en werkwijze alleszins loffelijk en prijzenswaardig is, dat
men op meerdere plaatsen, waar ’t mogelijk en wenschelijk
blijkt, tot het stichten van eene afdeeling zal worden overgegaan.
Door Mgr. W. v. d. Ven, Bisschop van ’s-Hertogenbosch,
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mochten de statuten der vereeniging de goedkeuring verkrijgen van het Doorluchtig Episcopaat van Nederland.
Het doel van de R. K. P. is: bij de R. K. Padvinders te
bevorderen een degelijk godsdienstige, lichamelijke, vaderlandslievende opvoeding. Als middelen daartoe worden o.a.
aangewend: het ontwikkelen van kennis en beoefening van
den godsdienst, het aankweeken van christelijke en maatschappelijke deugden, meer bijzonder eerbied voor ouderlijk, geestelijk en wereldlijk gezag, ridderlijkheid en behulpzaamheid jegens den naaste, het aankweeken van verantwoordelijkheidsgevoel jegens individu en maatschappij,
verder het geven van onderricht in alle zaken, die in het
dagelijksch leven van nut kunnen zijn, het houden van
oefeningen in vakken van kunst, als muziek, zang en tefekenen,
lichaamsoefeningen binnenshuis en in de open lucht.
Om Padvinder te kunnen zijn wordt o. m. vereischt het
afleggen der volgende belofte: „Ik zal ernstig trachten mijn
plicht te doen jegens God en Kerk, Koningin en Vaderland,
iedereen te helpen, waar ik kan — en de Padvinderswet te
gehoorzamen.”
Het afleggen en herhalen van deze belofte geschiedt jaarlijks plechtig in de kerk.
De Padvinderswet van de R. K. P. in de belofte bedoeld,
luidt:
Art. 1. Een R. K. Padvinder houdt zijn woord.
Art. 2. Een R. K. Padvinder is God, Kerk, Koningin en
Vaderland toegedaan.
Art. 3. Een R. K. Padvinder vervult zijn godsdienstplichten stipt.
Art. 4. Een R. K. Padvinder is rein in gedachten, woorden
en werken.
Art. 5. Een R. K. Padvinder is behulpzaam en maakt
zich nuttig.
5
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Art. 6. Een R. K. Padvinder is voor allen een vriend en
een broeder voor elk ander Padvinder, onverschillig tot
welken stand deze behoort.
Art. 7. Een R. K. Padvinder is hoffelijk en ridderlijk.
Art. 8. Een R. K. Padvinder is een dierenvriend.
Art. 9. Een R. K. Padvinder gehoorzaamt.
Art. 10. Een R. K. Padvinder is opgewekt en zingt een
goed lied.
Art. 11. Een R. K. Padvinder spaart en is matig.
De vereeniging der R. K. P. werkt dus geheel op katholieken grondslag, en zij is toegewijd aan het H. Hart van
Jezus. Zij bestaat uit R. K. Padvinders, ingedeeld in troepen
en geplaatst onder leiders, die door het Plaatselijk Comite
zijn aangesteld en door het Hoofd-Comite bevestigd, verder
uit Plaatselijke Comite’s, een Hoofd-Comite, een Eere-Comite.
Gelijk het Hoofd-Comite heeft elk pl. Comite zijn aalmoezenier, door den respectieven Bisschop aan te wijzen.
Behalve door het doel dat zij nastreeft, en de middelen,
welke zij aanwendt, kan van de R. P. V. een machtigen
invloed ten goede uitgaan, door hare .samenwerking met de
R K. Padvinders van andere landen.
Onze R. K. P. heeft al contact gekregen met het buitenland.
Reeds werd samenwerking toegezegd door de Engelsche
Catholic Boy-Scouts, van wie niemand minder dan Z.E.
Joseph Butt, Archbishop’s House, Westminster, S. W., de
Bondsvoorzitter is. Door den algemeenen aalmoezenier der
Belgische Boy-Scouts, prof. Carbisier van het college St.
Michel te Brussel, werd bij onze R. I(. P. cm samenwerking
verzocht, terwijl getracht zal worden in alle landen, waar
Katholieke Scouts vereenigd zijn, deze samenwerking te
bev/erkstelligen, en in landen, waar nog geen vereeniging
is, deze te stichten. Een band tusschen de Katholieke BoyScouts van alle landen.” Indien het de leiders der R. K. P.
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ernst is met hun intemationalisme, zullen ze wel gedreven
worden tot de internationale taal. Dat schijnen ze zelf al
aan ’t vermoeden te zijn. Immers in H e t C e n t r u m,
waaruit de voorgaande bijzonderheden werden geput, *)
lazen we verder: „Dan nog een taal, Esperanto — een
schrift „Wereldblad”. Terecht, dat eene, algemeene Padvindersblad, in het Esperanto opgesteld, zal licht goedkooper
wezen, belangrijker, leerzamer, doelmatiger en verstaanbaarder voor de naties-onderling, dan afzonderlijke nationale
bladen. We vernamen nog niet, dat de R. K. P. zich bij
N e d e r l a n d a K a t o l i k o gemeld heeft om voorlichting
of hulp. Mogen wij de laatste woorden van het bovenmedegedeelde over die eene taal — Esperanto — beschouwen
als een hand, ter vriendschappelijke vereeniging uitgestoken?
Gaarne grijpen wij ze, terwijl we beloven trouwe hulp tot
het laatste en het zwaarste.
8)

Maandag 30 Maart, 1914. Tweede blad.

ESPERANTO
EN DE VEREENVOUDIGDE SPELLING.
De Esperanto-taal heeft met de spelling van ons Nederlands heel niks uit te staan. Men kan een verwoed vereenvoudiger wezen en van Esperanto niets willen weten, terwijl
men knap Esperantist zijn kan en standvastig de Vries-ente-Winkel-man. Toch, voor de taalliefhebbers onder de
Esperantisten, voor hen die houden van onderzoeken, waarnemen, vergelijken van taal, voor die al lezende, sprekende,
schrijvende, onderwijzende letten op het woord, zal het aardig wezen om de beginselen der Esperantospelling en die
der Kolewijnse naast elkander te leggen.
Aanstonds kunnen wij verwachten, dat er enige overeenstemming bestaat. Een taal, welke zich aandient als s i m p 1 a,
eenvoudig, zal ook in zijn spelling de eenvoud moeten vertonen en wel op een „Vereenvoudigde” moeten lijken. Het
spellingstelsel van de Vries en te Winkel rust op zes hoofdregels. De eerste is d e r e g e l d e r b e s c h a a f d e u its p r a a k : geef bij het schrijven van een woord door lettertekens al de letterklanken weer, die achtereenvolgens bij
een beschaafe uitspraak in dat woord gehoord worden;
of kortweg: schrijf een woord, zoals het door beschaafde
Nederlanders uitgesproken wordt.
Deze grondregel werd door de Vries en te Winkel veel
te weinig toegepast; hij verloor het altijd tegen de derde,
d e r e g e l d e r a f l e i d i n g : wanneer uit de tegenwoordige uitspraak van een woord niet duidelik blijkt, welk letterteken er gebruikt moet worden, raadpleeg dan de oudere
uitspraak van dat woord.
Daarme‘de werd de spelling van een hollands woord
dikwels afhankelik gemaakt van zijn Franse, Hoogduitse,
Engelse, Latijnse, Gotiese of Friese verwanten.
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Het bfehoort tot de grote verdiensten van prof. Kollewijn,
dat hij de eerste verwaarloosde hoofdregel van de beschaafde
uitspraak, uit de hoek op de voorgrond' getrokken heeft. Zo
is onze spelling dichter bij de spraak der beschaafden gekomen, mefer foneties geworden, vaster verbonden met de gehoorde klank.
Zeggen we dadelik dat de spelling van het Esperanto
eveneens foneties is, ook zich voegt naar de gehoorde
klank, insgelijks steunt op de uitspraak. Wie graag een
gezag naast zich hebben, en eigen waarnemingsvermogen
minder vertrouwen, geef ik het woord van professor Gautherot: 1’ortographe est rigoureusement phonetique — de spelling is strikt foneties. *) Iedere letter behoudt steeds zijn
alfabetiese klank. Aan iedere letter beantwoordt een enkele
klank, en aan iedere klank een letter. Door de kopjesletters,
ĉ, ĝ, }, ŝ verzoent men het fonetisme en het graphisme, d. i.
de klank en de schrijfwijze, der internationale woorden. -’)
In negen regels heeft Kollewijn zijn begrippen over onze
spellingvereenvoudiging uitgelegd. De eerste heeft:
1. De e wordt op het eind van een lettergreep niet verdubbeld: delen, kwekeling, preken, veren.
De tweede:
2. De o wordt op het eind van een lettergreep niet verdubbfeld.
In de Esperanto-spelling is verdubbeling of geen verdubbeling van klinker, terwijl de uitspraak dezelfde blijft onbekend. Ee of oo voor een klank kan daar niet. Waar wij twee
klinkers naast elkaar aantreffen, moeten deze afzonderlik
worden uitgesproken. Er zijn geen tweeklanken, tenzij
aŭ en eŭ. Dus re-e; ne-estas; ĉe-estas. — Bij een nieuwe
klinker begint een nieuwe lettergreep.
*) La question de la langue auxiliaire intemationale. Paris,
Hachette et Cie, Boulevard Saint Germain 79, pag. 101. 2) t. a. p.
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De vijfde Kollewijnse:
Alleen dan wordt sch geschreven, wanneer raen na de s
een ch uitspreekt (schip — schoon). Dus vis, mens.
Ook schrijve men tans, altans, ert.
Dit volgt redelik uit de vroeger genoemde h o o f d r e g e l
d e r b e sc h a a fd e u its p ra a k .
In zoverre is dus hier gelijkheid van de Kollewijnse met
Esperanto, dat evenmin in de wereldhulptaal letters worden
geschreven, die niet worden gehoord.
De zesde Kollewijnse:
De n en s worden niet als „tussenletters” ,geschreven
wanneer z£ in de beschaafde uitspraak niet wordt gehoord.
Dus z e d e l e e r , s t e r r e k u n d e .
Uit het fonetiese van de Esperanto-taal vloeit voort, dat
geschreven, doch onuitgesproken tussenletters er een onmogelikheid zijn.
Bij de schrijfwijze der b a s t a a r d w o o r d e n (7e regel)
treffen we weer overeenkomst.
KOLLEWIJN.

ESPERANTO.

In open lettergrepen van
bastaardwoorden wordt de
ie-klank voorgesteld door
het teken i.: individu.

De Esperanto i wordt
steeds uitgesproken als ie.
skribi = skrie-bie.

Men schrijve e in plaats
van ae: predikaat, pedagogie.

Eveneens.
Predikato, pedagogio.

k in plaats van de k-klankaanduidende c: lokomotief,
akteur, aktrice, direkteur.

Eveneens.
Lokomotivo, aktoro, aktorino, direktoro.
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KOLLEWIJN.

ESPERANTO.

f in plaats van ph:
alfabet, fotografen, fysika,
fantasie.

Eveneens.
Alfabeto, fotografii, fisiko,
fantasio.

r in plaats van rh:
retorika, rapsodie, rinoceros,
rododendron.

Eveneens.
Retoriko, rapsodio, rinocero,
rododendro.

Op het stuk van buigingsuitgangen schijnt de I<ollewijnse
regeling aanzienlik van Esperanto te verschillen. Die wil
enkel weten van de buigings-n wanneer deze in het beschaafde spraakgebruik wordt gehoord. Dus: zet de stoel in de
hoek; de vader gaf de jongen een klap. Andermaal een
gevolg van het grote beginsel over het fonetiese der spelling.
Esperanto houdt onverbiddelik de buigings-n in de vierde
naamval vast. La patro manfrapis la grandan kanbon. Het
laat hier de fonetiek zwemmen om wat daarboven staat: de
verstaanbaarheid der taal. Die moet voor alles gaan. En- in
een taal met zulke vrije woordschikking als het Esperanto
kan men voor verstaanbaarheid niet instaan zonder voorwerps-n. In een levende taal met haar fijne schakeringen
van klemtoon, haar menigte van versterkende en verzwakkende partiekeltjes is de ware zin Iichter te raden, duideliker
te voelen. Maar in de internationale hulptaal, die voor niemand moedertaal is, is raden en gevoelen onvoldoende.
Daar moet zekerheid, stevigheid, onvergisbaarheid wezen,
of ze is onbruikbaar voor het onderling verkeer van zo
verscheiden volken.
Redelik handelde Kollewijn bij het verwerpen van de n,
een lastpost waaraan in de s p r e e k t a a l niets meer beantwoordde; redelik evenzeer Zamenhof, die de n opvorderde
in d e g e s c h r e v e n en g e s p r o k e n taal beide, ter wille
der noodzakelike verstaanbaarheid.
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Zamenhof beval hoe ’t w e z e n m o e st in z ij n taal,
Esperanto; Kollewijn konstateerde hoe ’t w a s in de onze.
De Esperantist werkte a-priori: buiten alle feiten om; de
Nederlander rekende met een bestaande toestand.
De voordeelen van de Esperanto-spelling en de Kollewijnse
zijn gelijk: het diktaat wordt gemakkelik; de studie voor
buitenlanders aantrekkelik; de nette briefschrijverij voor
gewone stervelingen mogelik; het geschreven woord staat
vlak naast het gesprokene en er worden kapitalen van tijd
bespaard.

NEDERLANDA KATOLIKO
EN DE R. K. ESPERANTISTEN IN HET BUITENLAND.

(Een Vraag-gesprek met Dr. Smulders.) ')
„Nu vertel eens, dokter, welke internationale rol N. K.
gespeeld heeft in het buitenland.”
„O — eigenlijk geen. N. K. is mij veel te nationaal geweest.
N K. heeft, naar mijn zin, nooit genoeg gewerkt in het
buitenland. En dat is toch het doel van ons Esperanto: d e
K a th o lie k e n v an de g e h e e le w e re ld , of v an
m e e rd e re la n d e n te v e rb in d e n d o o r deeene,
in t e r n a t i o n a l e t a a 1 in d e n d i e n s t v a n h e t
K a t h o l i e k e g e l o o f .”
„Maar, dokter, er bestaat toch een internationale vereeniging van Katholieke Esperantisten, (I. K. U. E.) en er verschijnt toch een internationaal Katholiek tijdschrift (Espero
Katolika) waarin Nederlandsche Esperantisten veel te zeggen
hebben ?”
„U moogt zfeggen: leden van N. K. hebben wat voor de
internationale beweging gedaan; doch N. K. zelf, als organisatie, als vereeniging niet.”
„Wat hebben de Hollanders dan gedaan voor Espero
Katolika?”
„Zoodra abbe Peltier in 1909 was overleden, werd het stil
in Katholiek Esperantujo. Het tijdschrift van den abbe, de
eenige band, ging over aan Colas eerst, en vervolgens aan
abbe Duvaux. E. K. verslechterde zienderoogen. ’t Werd
snert.”
„Dokter, dat ’k even onderbreek. Is dat woord niet te
heerlijk voor een rommelboel? Snert is toch zoo kostelijk in
de winterdag?”
*) Udenhout, Villa Rozenburg, Zondag. Hooimaand, 5, 1914.
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„Nou, salie dan, larie, ratje-toe, of wat wil je. Zelf schreven ze haast niets. Schreven geregfeld over uit N. K. zonder
nog de bron te vermelden! Geregeld verschenen ze te laat,
soms zag je ze heelemaal niet. Abbe Richardson vond ’t
jammer dat een man onze zaak kon laten verloopen en
drong er op aan dat E. K. internationaal bezit zou worden.
Duvaux wilde graag ontslag geven, doch voor E. K., zijn
eigendom, vroeg hij fr. 800.
’tWas in 1911 — het jaar van ons Haagsche Congres, N ia
D u a, toen ik de arts was van het Congres — U weet wel
— en ’k u van den dunne aan den dikke heb moeten helpen.
’k Had beloofd' in Schijndel aan Mevrouw, heilig beloofd, bij
mijn baard en mijn haard, geen nieuwe baantjes meer op te
nemen. Toen, tijdens het Congres, Richardson me vroeg oro
redacteur te worden van E. K. week ik opzij en wilde van
niemendal weten. Na tweede en derde en vierde aanval,
dringender, krachtiger, heviger, werd ik ingenomen en wou”.
„Wie schoot de 800 francs voor Duvaux?”
„0, op Nia Dua werd I. K. U. E. opgericht, waarover
aanstonds. Die bepaalde, dat E. K. gemeenschappelijk bezit
moest worden; het zou een f i n a n c a e n t r e p r e n o
(financieele onderneming) wezen, en, wijl er geen kas was,
zouden de leden van I. K. U. E. hun eigen beurs wel eens
willen aanspreken.”
„Stond toen de onderneming op die wiebelende pooten?”
„Natuurlijk niet. Er werd gecorrespondeerd met Hoveler
en notaris Borret. Eerst trachtte men om in Londen bij
Hoveler (Cefeĉ, de Esperanto slotemaker!) onzen zetel te
krijgen. Doch de Engelsche wet vorderde zooveel formaliteiten, dat we de zee maar niet overstaken. Hoveler zond
toen, uit Engeland, de statuten van de naamlooze vennootschap E s p e r o in den Haag, die nog ons Nederlandsch
E s p e r a n t o - O f i c e j o is, met de kantteekening: io sim i l a e s t a s b e z o n a t a p o r E. K. Ik meende dat N. K.
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geen boekhandel, als E s p e r o van de Prinsestraat, doch
meer een uitgeversmaatschappij als onze Leidsche F u t u r a
moest vvezen en informeerde in Leiden. Door I. K. U. E.
werd, aan pastro Richardson en mij, gelast de zaak af te
werken. Mijn broer, de notaris van Oud-Gastel, zorgde voor
’n ontwerp van een maatschappij op aandeelen, als ik bedoelde. Sleyffers (den Haag) vertaalde het in ’t Esperanto,
zond het rond aan de leden van I. K. U. E., die het goedkeurden en waarvan er velen aandeelen namen. In Januari
1912 verscheen E. K. in Nederland. Het werd gedrukt bij
Govers in den Haag, Sleyffers was directeur-administrateur
en ik, helaas, was redacteur.
Door de ziekte van mijnheer Sleyffers is onze administrantino mejuffrouw Mathilde Borret.
Kapelaan Poell werd door den bisschop van den Bosch,
Mgr. Van de Ven, in November 1913 benoemd tot geestelijk
directeur van de Vennootschap, in plaats van Richardson en
Schendeler van Mariaheide werd president-commissaris”.
„Dan hebben de Nederlanders E. K. toch gered, dokter,
en houden zij het in ’t leven! Het kleine Holland heeft de
leiding in het internationale Esperantisme onder de Katholieken. En had N e d e r l a n d a K a t o l i k o zulke kerels van
leden niet bezeten, zou dit toch nimmer gebeurd zijn.”
„Ja maar, Nederlanda Katoliko zelf, moest wijder om
zich heengrijpen!”
„Dokter Smulders, goed en wel, geen hoofdschudden, geen
gezicht als na een bitter drankje, luister:
Een Kathedraal wordt niet op een dag gebouwd, en:
Die doet wat hij kan
Is een eerlijk man.

74
NEDERLANDA KATOLIKO EN I. K. U. E. ’)
„Wanneer U dat raam dichtgemaakt hebt, dokter, vertelt
U dan verder de geschiedenis van I. K. U. E.?”
„Nou, die zal gauw verteld wezen. Er bestond hoegenaamd geen verbinding tusschen de verspreide Katholieke
Esperantisten dan het tijdschrift E s p e r o K a t o l i k a . In
1909 — in de voorbereidingsdagen van N. K., werd aan
Elbers opgedragen om aanraking te zoeken met het buitenlan d .2) Hij wendde zich o.a. tot de „K a t. E s p. O f i c e j o”
10 rue de Beranger, Paris, 3) en tot „K a t. E s p. A g a d o”
Instituut St. Louis, Bruxelles. 4) Op 21 September ontving
hij van beide adressen antwoord. Richardson meldde, dat
de Katholieke Esperantisten op het Algemeene EsperantoCongres van Barcelona een aparte afdeeling hadden gevormd. Ze hadden den zegen van den Paus gekregen met
vollen aflaat. Dat was voor ons zoo gewichtig. Daarmee
was het streven van ons, Katholieke Esperantisten, openlijk
erkend en goedgekeurd door Rome. Immers een zuiver neutraal iets stuurt de Paus zijn zegen niet thuis. Een verbfetering in de Westinghouse-rem, in de fietslantaarn, in de locomotief laat het Vaticaan koud.”
„En gaf die Pauselijke zegen dadelijk al groei ?”
„Of ie.”
Toen werd opgericht, voor vast, een Katholieke Wereldvereeniging „Katolika Unuiĝo Esperantista”. Bovendien
besloot men in de Paaschvakantie van 1910, te Parijs, een
Katholiek Esperanto Congres te houden. Was dat geen dubbele zegening? Zoo is gfebeurd. En dat feit kunnen wij
niet hoog genoeg aanslaan. Daarmefe zijn wij, Katholieken,
d e e e r s t e n geweest, die een Congres hielden in het
’) I. K. U. E. = I n t e r n a c i a K a t o l i k a U n u i ĝ o , E sp er a n ti s ta . 2) Zie „Handelingen van het Provizora Komitato,”
Circ. II. 3) Adres van Colas. 4) Adres van abbe Richardson.
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Esperanto z o n d e r t a a l - o f p r o p a g a n d a - d o e l e i n den: e e n C o n g r e s , m e t E s p e r a n t o a ls p ra c t i s c h m i d d e l t e r b e r e i k i n g v a n e e n a n d e r , niet
E s p e r a n t o - d o e 1: b e h a r t i g i n g v a n K a t h o l i e k e
b e 1 a n g e n.
Zoodat wij, Roomschen, ook in Esperanto zaken, niet in
alle opzichten, den naam van achteraankomers verdienen.”
„Best. We zullen het onthouden. En werd Rome van zulfe
gewichtig Congres in kennis gesteld?”
„Dat spreekt van zelf. De Kardinaal-Aartsbisschop van
Parijs keurde ons plan goed; de Paus zond andermaal zijn
zegen met de bijzondere opdracht om op het Congres te
behandelen d e e e n v o r m i g e u i t s p r a a k v a n h e t
L a t i j n o v e r d e g a n s c h e w e r e l d . Gelijk ook geschied' is. Op het Congres van Parijs werd aan de Nederlanders opgedragen een reglement — regularo — te ontwerpen. Het ontwerp kunt U lezen in ons N e d e r l a n d a
K a t o l i k o , 1911, bldz. 83, in het opstel O r g a n i z a d o .
Verreweg de meeste beoordeelaars waren het met me eens en
stemden er voor. Doch Duvaux, de Franschman, keurde af en
veranderde eigenmachtig. Dat wekte protesten, maar terwille
van den vrede, zweeg men spoedig. Toen Duvaux als secretaris van I. K. U. E. weer tegenwerkte, stond hij gauw aan
de deur. Nu is p a s t r o B i a n c h i n i secretaris, terwijl
K a p e l a a n P o e l l belast is met het vervaardigen van
nieuwe statuten, die U gelezen hebt in het November-nommer van E. K. en waarover beraadslaagd en beslist zal worden op ons K v i n a K o n g r e s o , in Lourdes.”
„Dokter, ’k dank U ten hoogste voor de inlichtingen, die
U zoo bfereidwillig hebt verstrekt. Wij leden van N. K.
Hollandsche Katholieke Esperantisten, hebben ons deel wel
gehad in de internationale organisatie. We hoeven met ons
eigen niet verlegen te zijn. Wat kan een klein volk toch groot
doen! En wat is eendracht toch macht.
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Evenwel vertrouw ik, dat U w e opvatting van den Katholieke Esperantisten-bond, als wereldorganisatie, eens werkelijkheid worde. *) Dat de bondsafdeelingen van I. K. U. E.
— Nederland, Oostenrijk, Duitschland, Belgie, Frankrijk,
Spanje — zich d a a d w e r k e l i j k wijden aan behartiging
der internationaal Katholieke belangen: geloofsverdediging,
geestelijke en tijdelijke hulp aan buitenlandsche werklieden,
bescherming van vrouwen, meisjes en landverhuizers, vredesbeWeging, missiewerk enz. enz. enz.
Waar geleefd wordt en geleden,
Waar geboet wordt en gebeden,
Waar gestreefd wordt en gestreden
Met den nood en in den dood — 2)
D. i. over de heele wereld en in alle tijden, wil Esperanto
dienen ons aller dierbare Moeder : d e H e i l i g e R o o m s c h
K a t h o l i e k e K e rk .
’) Duidelijk uitgelegd in circulaire IX van het Provizora Komitato. 2) Dr. Schaeptnan. Het H. Sacrament van Mirakel-Zang I.

NEDERLANDA KATOLIKO
EN DE STREEKVERGADERINGEN.
Onze Esperanto-dagen!
Eenvoudig van opzfet, grootsch in ontplooiing. Schier, als
’n burgerlijke vleeschdag ontworpen, rijk van uitvoering, rijk
als Paschen. Gezaaid als alledaagsche rogge en uitgegroeid
tot edele tarwe.
Reeds van de algemeene Vergadering van N. K. te Utrecht,
op 17 Dec. 1911, werd onder eenige leden der Veghelsche
afdeeling het plan besproken, een s t r e e k v e r g a d e r i n g
te organiseeren, een bijeenkomst van Esperantisten uit de
streek, waarin Veghel gelegen is, Oost-Noord-Brabant. Op de
vergadering te Veghel op 20 Jan. 1912 deed de Heer G. van
Haaren een voorstel, dat iedereen aanstond. Tengevolge daarvan werd een schrijven gezonden door de Veghelsche club
aan de secretarissen der afdeelingen, ’s Bosch, Cuyck, Tilburg
en Uden. Gevraagd werd in hun groep de Streekvergadering
ter sprake te brengen. Verschillende sprekers zouden daai
optreden in het Nederlandsch en in het Esperanto, Esperantoliederenl werden er gezongen, in de Kerk — met toestemming
der geestelijkheid — ’n Esperanto-predikatie enz. Dat zou indruk maken op de bevolking der plaats van samenkomst, een
band werd geslagen om de zuster afdeelingen van het gewest,
de studie van Esperanto werd er door aangewakkerd en die
de taal kenden, zouden er gelegenheid vinden zich in ’t gebruik er van te oefenen. Mocht dit voorstel in hun groep
instemming vinden, dan konden de leden iemand aanwijzen
uit hun midden als lid der kommissie van voorbereiding.
Deze zouden dag, plaats en uur bepalen en de verdere regeling op zich nemen in overleg met het Bestuur van de plaats
waar de Streekvergadering zou gehouden worden.
De aangeschreven afdeelingen keurden het Veghelsche

78
voorstel goed en ’t later opgerichte Breda, Bokstel en Oisterwijk traden het ingelijks bij.
Drie Streekvergaderingen — Esperantodagen noemde men
ze spoedig — werden er gfehouden.
Veghel. Tilburg. Oisterwijk.
23 Juni, 1912; 6 Juli, 1913; 28 Juni, 1914.
Veghel was schitterend. ’n Paar honderd deelnemers, bij
de avondvergadering wel 400 a 500, vlaggen aan de huizen,
ontvangst op het stadhuis door den Burgemeester, stemming
allerprettigst.
Tilburg was schitterender. Om de internationale tentoonstelling, om de volle en blijde en bonte openingsvergadering,
om de avondbijeenkomst ter feestzaal van het tentoonstellingsterrein, om de macht van deelnemers 700 tot 800 man des
avonds.
Oisterwijk was het schitterendst. Daar mankeerde nietske
aan. Feestelijke intocht, programma’s in ’t goud, H. Mis met
Vatikaanschen zang, ontvangst op ’t Stadhuis door den Burgemeester in h e t E s p e r a n t o , maaltijd in een vorstelijkfe
zaal, bloemen op tafel, heerlijke muziek en een vergadering in
de open lucht van de beroemde Oisterwijksche bosschen.
Schitterend, schitterender, het schitterendst — meer trappen
van vergelijking zijn er niet in het Nederlandsch; waar moet
het heen op de volgende Esperanto-dagen ?
Men houde het groote doel voor oogen. Volk te trekken
tot Esperanto, de zusterafdeelingen te verbinden en de leden
te bevestigen. Dat geschiedt misschien nog krachtiger wannfeer het echte Esperanto-bijeenkomsten blijven voor de lui
van d e s t r e e k. De uitwerking mag gerust wat eenvoudiger wezen; dan huivert geen enkele afdeeling om gastvrouw te zijn. En misschien werden er wel twee of drie
streekvergaderingen in ’t jaar gehouden. Amsterdam of Rotterdam begint ook wel eens.

ESPERANTO EN DE GEESTELIJKHEID.
De Katholieke Esperanto-beweging hefeft nimmer te klagen
gehad over gebrek aan belangstelling van den kant der hoogere Geestelijkheid.
Wij zullen bovenaan beginnen.
„Z. H. Pius X, die van uit het Vaticaan de gebeurtenissen
beoordeelt met een geest, vrij van allen hartstocht, heeft beter
dan wie ook al het goede begrepen, dat voor het Katholicisme
zou voortvloeien uit de verspreiding van Esperanto. Welk
een kracht voor de H. Kerk, als alle Katholieken der aarde,
instaat elkander te verstaan, zich konden vereenigen en gezamenlijk werken. Welk een waarborg tevens voor den
wereldvrede.
„Z. H. Pius X heeft het begrepen: en de welwillendheid
door Hem betoond jegens Esperanto is niet een banaal teeken
van sympathie, zooals men die ten beste geeft „om een plezier
te doen” aan goeie menschen, waarvan de bedoelingen onschuldig zijn. Pius X kent de questie gedurende ongeveer 5
jaren. Aan Mgr. Giambene, thans lid van de Congregatie van
het H. Officie, en een der baanbrekers van Esperanto in
Italie, heeft Hij menigmaal de belangstelling te kennen gegeven, welke Hij voor onze beweging koestert. In 1905 aanvaardde Hij welwillend de hulde van Espero Katolika en las
in ’t bijzijn van Mgr. Giambene een gedicht voor, geschreven
in Esperanto door Pastro Dombrovski.
„In Sept. 1906 zond Hij zijn zegen aan het esperantocongres te G e n e v e (voor de Kath. Congressisten), vervolgens aan de esperanto congressen te C a m b r i d g e en
B a rc e lo n a .
„Een interessante bijzonderheid: het telegram was afgezonden van uit het Vaticaan i n ’t E s p e r a n t o .
6
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„Den 4 April 1908 ontving Hij in particuliere audientie
f r e r e l s o d o r e , afgevaardigde van de Belgische Regeering
naar het Intern. Blindencongres te Napels; uit eigen beweging wenschte de H. Vader Frere Isodore geluk met het besluit, genomen door het Congres, om de esperantostudie in
de Blindengestichten te bevorderen. Vervolgens zeide Pius X,
na hem deelgenoot gemaakt te hebben van Zijne groote
vreugde: L’E s p e r a n t o a u n g r a n d a v e n i r d e v a n t
1 u i” ! — Esperanto gaat een groote toekomst tegemoet. ‘)
Aan Kardinaal Mercier had men de conclusies gezonden
van ons Ile Kath. Esp. Congres. Zijne Eminentie stuurde
aan den Voorzitter van I. K. U. E. daarop dezen vereerenden
brief:
Aartsbisdom Mechelen, 29 Oct. 1911.
Geliefde Eerw. Vader.
Zijne Eminentie verzoekt mij U mee te deelen, dat hij in
dank Uw geeerden brief ontving, inhoudende de door het
Tweede Congres der Esperantist-Katholieken in den Haag
aarigenomen conclusies. Zijne Eminentie schenkt aan al die
conclusies zijn volledige goedkeuring, en hij is bereid met
zorg de vraag te onderzoeken, in hoeverre men in Belgie
aan die conclusies praktische toepassing kan geven. De Kardinaal zegent Uwe pogingen en hoopt, dat ze met succes zullen
bekroond worden.
Geheel de uwe in Christus

t A. de Wachter,
Wijbisschop en Vicaris-Generaal. 2)
Mgr. Dr. Jozef Sebastiaan Pelczar, bisschop van Przemysl
Galicie-Oostenrijk, liet door zijn secretaris, Dr. Fr. Czyze') Aan Esperanto de toekomst! door Dr. J. Smulders, bldz. 61.
2) Nederl. Katoliko, 1911, bldz. 167.
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wicki, onderstaanden brief zenden aan den Esperantist-pastoor Szureck:
Zeer Eerw. Heer!
Z. D H. begunstigt de Katholieke Esperanto beweging en
bemerkt hebbende, dat Esperanto tegenwoordig meer en meer
belangstelling wekt, drukt Mgr. den wensch uit, dat Uw
Eerw. (in het Poolsch) een artikel schrijve van rijken inhoud,
betrekking hebbende op het in den Haag plaats gehad hebbende congres van Katholiekt Esperantisten; de Katholieke
redactie der „Echo de Przemyskie” (Echo van Przemysl) zal
het met genoegen publiceeren. Daarenboven schenkt Mgr.
aan Uw Eerw. Zijn nieuwe uitgekomen Poolsch werk onder
den titel „D e v e r d e d i g i n g v a n h e t K a t h o l i e k e
g e 1 o o f”, om te vertalen en in eenige artikelen te publiceeren
in „Espero Katolika”, Het ware aan te bevelen ook een tweede zeer belangrijk werk van Mgr. genaamd „Pius X en de
tijd van zijn Pontificaat”. in het Esperanto te vertalen en te
publiceeren.
Aanvaard ook m ij n e gevoelens van ware achting en genegenheid.
Przemysl, 25-11-11.
Dr. Fr. Czyzewicki. Pr. *)
De Voorzitter van ons IHe Kath. Esperantisten Congres
Mgr. Dr. A. Giesswein, lid van het Hongaarsche Parlement,
mocht in N. K. laten drukken, dat Zijne Eminentie Kardinaal
Claudius Vaspary, primaat van Hongarije, het beschermheerschap welwillend aanvaardde over het Congres van Budapest. 2)
) N. K. 1912, bldz. 1.

2) N. K. 1912, bldz. 21.
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Op 10 Maart 1913 werd, in het aartsbisschoppelijk paleis
van Milaan, een rede gehouden over Esperanto. De Kardinaal zelf, Mgr. Ferrari, was tegenwoordig, noodigde den
spreker aan Zijn tafel en gaf hem een eigenhandigen brief
van aanbeveling mede.
Een week later trad dezelfde redenaar in een universiteitskring van Pavia op; de bisschop van Pavia was zelf aanwezig en keurde mondeling en schriftelijk de Esperantobeweging goed. *)
Mgr. Dr. J. Laguarda, bisschop van Barcelona, zond een
afgevaardigde naar het eerste Kath. Esp. Congres in Parijs
(1910) moedigde de beweging onder Zijn Kath. geestelijkheid
aan, was eere-voorzitter van den Kath. Esp. Bond van Catalonie en belastte zijn priester Dr. Joachim Coll om met de
Overheid van het Seminarie te overleggen hoe Esp, aan de
Seminaristen kon worden onderwezen. 2)
Van ons Ve Congres, in Lourdes 1914, zou, zonder oorlog, de bisschop, Mgr. Schoepfer, eere-voorzitter geweest
zijn.
Onze beminde Kardinaal van Rossum, was, reeds voor
Zijn Kardinaalschap, Esperantist en lid van de B e 1 g a
K a t o l i k a L i g o . In een particulier schrijven aan zijn
ordesgenoot pater Decoene, missionaris, gaf hij d i t als zijn
gevoelen te kennen: „Het Esperanto van Zamenhof zal aan
de Kerk groote diensten bewijzen”. 3) Bij Zijn bezoek aan het
vaderland', in 1913, heeft Zijne Eminentie en te Amsterdam, en
te ’s-Bosch, en te Tilburg bijzonder welwillend onze Esperanto-hulde willen ontvangen. In Tilburg werd Hem door
mijnheer Frans Knaapen een zeer schoone Esperanto-hymne
aangeboden van tien strofen:

■) Espero katolika, 1913, bldz. 125.
Decembro. 3) N. K. 1912, bldz. 38.

2) Kataluna Katoliko 1913,
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Plejsankta nia Patro Pio Deka
Volis, ke inter Romaj Kardinaloj
Vi rajtu sidi; ho! karega nia
Frato Vilhelmo!
„Filo fidela” diris Sama Papo,
„Ni jam de longe sciiĝis, ke indas
„Vi la honoron, eniri pordegon
Nian Senatan!
„Vivo sanktega kaj lerteco granda
„Via efikis, ke neniam laca,
Vi prave skribis, kaj doktrinon ĉiam
ĝustan instruis.”

Preĝe ni ĉiuj Vin volonte helpos,
ĝis kiam, Reĝo ĉiela donados,
multe pli belan, verme ne mordotan,
al Vi purpuron! ’)
Van Onzfe Hoogwaardige Nederlandsche Bisschoppen hebben wij, bij allerlei gelegenheid — Streekvergaderingen,
Jaarvergaderingen, Congres, alle mogelijke voorkomendheid
en welwillendheid mogen genieten.
Vooral de Bisschop van den Bosch, Mgr. Wilhelmus van
de Ven, was onze groote Begunstiger. Op 12 November 1909
keurde Hij onze vereeniging kerkelijk goed. Hij schonk ons
een zijner beste priesters tot gfeestelijk Adviseur, en stelde bij
de afdeelingen alleen adviseurs aan die de taal machtig en de
beweging genegen waren.
*) Het lied is de vertaling van een Latijnsche Kardinaalsgroet
van frater X. Reuss, C. s. s. R.
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In Tilburg werd in 1914 een cursus gehouden voor uitsluitend priesters. In Uden bestaat een afdeeling met enkel
priesters en studenten als leden.
Mochten in het midden en in het Noorden des lands toch
eens priesters gevonden worden, die aan hun volk, ook in
deze, het voorbeeld gaven. Hunne bezigheden zijn reeds nu
zeer zwaar; maar nieuwe tijden hebben voortdurend nieuwe
behoeften.
Ook zonder hen gaat Esperanto zijn gang over de wereld.
Zij moeten niet gedoogen dat hun volk hierin bij de overige
wereld achterblijft. Met hun Hollandsch alleen staan onze
mannen, bij de internationale beweging der geesten te gapen
als kinderen van buiten. Waar een wil is naar een doel,
is ook een middel om dat doel te bereiken. Zoo reuze-moeilijk
is het niet; en wat het zachte Zuiden kon, vermag toch zeker
wel het stoere Noorden ? ‘)
x) Bij de samenstelling van dit boekje ben ik veel dank verschuldigd aan mijnheer van Zwet, Overste Niesten, Meester
Schendeler, Dr. Smulders en mijnheer Johan Coenen-Verbunt. Zij
leven lang!

ESPERANTO EN DE OORLOG.
Dit wordt gescfareven, terwijl de kanonnen onweeren door
de lucht, de akkers ruiken naar het kruit, de boerenpaarden
bij de soldaten dienen; terwijl de jongelingschap van
’s werelds volkeren elkander poogt te vermoorden op de
slagvelden en Drie Razemijen: Dood, Hongersnood en
geldgebrek, als drie groote Mogendheden heerschen over
Europa.
In vredestijd en als de oorlog woedt in Afrika en Azie,
wordt amper naar ons woord geluisterd: nu de gewonden
en verminkten bij wagens over onze grenzen worden gereden, nu het dreigement van getrokken sabel en gericht geweer
spookt op de Hollandsche forten en in de Brabantsche en
Limburgsche dorpen, nu wij het oorlogsleed gevoeld hebben
in ons hart — misschien dat men nu ooren heeft naar dit
betoog.
Wij roepen de aandacht op de moeilijkheden in de hospitalen bij het verplegen van gewonden, die men niet verstaat.
Gedurende den Balkan-oorlog waren eenige Muzelmannen
opgenomen in een Boheemsch ziekenhuis. Over hetgeen daar
afgetobt is, schreef de Correspondent van de Maasbode: *)
De eerste moeilijkheden openbaarden zich reeds onmiddellijk nu hun opneming in het hospitaal. Het bleek een onbegonnen werk met die menschen over de meest alle daagsche
dingen te spreken.
Men probeerde het dan met gebarentaal; doch daarbij deed
men eigenaardige ondervindingen op. Het hoofschudden
toch van den Turk beteekent een bevestiging der vraag, terwijl
hij door met het hoofd te knikken neen wil zeggen; dus
precies omgekeerd als bij ons. Toen men nu bemerkte, dai
l)

Dinsdag 24 Dec. 1912. Avondblad. Tweede blad.
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men de menschen verkeerd verstond, begon men het ook
anders te probfeeren, doch nu werd de moeilijkheid nog
grooter, aangezien men niet wist of de Turken aan hun gebaren een Turksche of Europeesche beteekenis wilden geven!
Men besloot dan een tolk te zoeken; maar dit was gemakkelijkfer gezegd dan gedaan. Eindelijk vond men een TurkschServier, die bereid was het baantje op zich te nemen. Maar
ook deze bleek slechts in staat, de allerprimitiefste dingen
over te brengen en dan nog wel zoo primitief, dat de Turken
als wanhopigen met het hoofd....... knikten.
Men begrijpt, dat onder zulke omstandigheden de dokters
er van moesten afzien, van de zieken zelf iets omtrent hun
toestand te vernemen. Men stelde zich tevreden met de vervulling van een of anderen half geuiten en half bfegrepen
wensch; meer kon men niet doen.
Nog erger dan bij de Turken is het bij een Arabier, die ook
in het hospitaal verpleegd wordt.
De man verstaat geen woord Turksch, terwijl de tolk geen
woord Arabisch kent. Nu heeft men er het volgende middeltje op gevonden:
De dokter legt den tolk de vraag in het Boheemsch voor;
voor zoover zijn kennis van de taal der Turken reikt, verhaalt
de man het gehoorde Boheemsch in de taal, welke de volgelingen van Mahomed aan den Gouden Hoorn spreken, en dit
geradbraakt Turksch wordt dan door een der zieke Turken,
die beweert een weinig Arabisch te verstaan, in die taal
weergegeven. Het antwoord maakt hetzfelfde reisje om eindelijk in het Boheemsch te worden opgevangen door het oor
van den geneesheer. Begrijpelijk is het, dat het op dien
langen omweg veel van zijn waarde heeft verloren en de geduldig wachtende zoon van Esculaap eigenlijk niet veel meer
aan het antwoord hefeft.
Is het niet doodjammer, dat men niet met alle middelen dit
telkens terugkeerende euvel tracht te voorkomen? Het moge
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voor ver-affe menschen wel „aardig” en „interessant” en
„komiek” wezen de onbeholpen en vruchtelooze pogingen
van die onmondigen aan te zien — voor die lijdende menschen zelf is het een allerwreedste marteling.
Wie was de wijze man, die in de Maasbode van 15 Aug.
1914, na den moord van Luik, dadelijk schreef:
De Oorlog en het Taalvraagstuk.
„Geheel Europa staat in vuur en vlammen. In alle landen
staan de legers in slagorde. Millioenen hebben de moorddadige wapens aangegord om den dood te brengen in vijandige gelederen. Niet een volk strijdt, maar geheel een werelddeel is in oorlog gewikkeld en verbonden trekken de legers
van verschillende nationaliteit met elkander op. Rfeeds vielen
er duizenden op de slagvelden neer, slachtvelden zijn het
geworden.
Maar stierven er velen een gewelddadigen dood, nog meei
werden gewond opgfcnomen en ondergebracht in de hospitalen, lazaretten en allerlei inrichtingen van verpleging. Daar
liggen zij naast elkander de Duitscher en de Belg, de Franschman en de Oostenrijker, de Engelschnfan en de Pool. Allen
hebben gelijkelijk hulp noodig, ieder tracht in eigen taal zijn
behoeften en zijn pijnen mee te deelen. Reeds de Balkanoorlog
gaf aanleiding tot de hardste tooneelen in de ziekenhuizen,
omdat men elkander niet verstond.
De soldaten van Hongarije en Bohemen, van Bosnie en
Herzegowina staan thans met Ehiitschers en Polen tegenover
de verbonden legfers van Franschen, Engelschen en Vlamingen.
Spoedig zal de spraakverwarring in verschillende hospitalen nog erger zijn dan die, welke zelfs in de hospitalen
van Weenen bestond tijdens den laatsten oorlog op den
Balkan.
Het Roode Kruis heeft in dezen tijd een moeilijke roeping.
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Ontzettend veel wordt er gevergd. Hinderpalen zonder tal
belemmeren zijn zfegenrijke werkzaamheid. Een zeer emstige
hinderpaal is steeds het taalverschil der tallooze gewondfen.
Het kan ons niet verwonderen, dat het bestuur van het
Roode Kruis bij gelegenheid van internationale bijeenkomsten
heeft getracht de moeilijkheid van het taalverschil te ondervangen. Er werd weinig naar zijn stem geluisterd.
Hoewel de oorlog, de verschrikkelijkfe wereldoorlog, door
alle staten werd voorbereid ,voelde men er weinig voor deze
verschrikking van den oorlog te voorkomen. Zeker, men deed
veel om de verpleging der gewonden mogelijk en doeltreffend te maken, edelmoedig werden groote offers voor dat
doel gebracht, doch aan het taalvraagstuk dachten in dit verband slechts weinigen.
Nu staan wij midden in den oorlog, het taalvraagstuk is
vrijwel onopgelost gebleven, elke verplegfer zal er mee te
kampen hebben en het oplossen op zijn wijze. Menig verwonde zal er het slachtoffer van zijn. De ondervinding moge
thans velen de oogen doen opengaan voor de noodzakelijkheid eener wereldhulptaal, niet het minst in tijd van oorlog.
Van de soldaten worden vele dingen gevraagd, welke
minder nut opleveren dan de zoo gemakkelijke studie eener
wereldhulptaal als het Esperanto. Velen zouden het nog kunnen leeren in den ledigen tijd tusschen de mobilisatie en den
eigenlijken oorlog. Voor heden is dit te laat. Samenwerking
is thans zfelfs op dit gebied niet meer te verkrijgen tusschen
de oorlogvoerende staten. Maar het moge een ernstige overweging uitmaken voor de toekomst.
Het Roodfe Kruis, nu bijna 50 jaren werkzaam tot heil der
menschheid moge ook over deze belemmering in zijn arbfeid
zegfevieren.
Heel Europa schouwt thans dankbaar op tot de vlaggen
door het Roode Kruis geplant op en rond het oorlogsveld
Millioenen zijn in weinige dagen samengebracht om het leed
der gewonden te verzachten.
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Laat men nu niet onverschillig blijven voor het leed, dat
dezen het taalverschil veroorzaakt, een leed, dat met een
vveinig samenwerking en goeden wil in zijn oorprong kon
worden weggenomen.
Het Roode Kruis is vijftig jaar; het is zoo vernuftig in zijn
liefde voor de gewonden; het heeft de medewerking van de
heele wereld — waarom staat het nu stil voor Esperanto?
Kapitein Bayol, leeraar aan de krijgschool van S a i n t
C y r heeft een E s p e r a n t o - g i d s v a n h e t R o o d e
K r u i s geschreven. *) Door deskundigen wordt die als zeer
praktisch aangeprezen. 2) Waarom heeft men er niet meer
werk van gemaakt? Dr. Thalwitzer heeft op het EsperantoCongres van Dresden proeven genomen met de wereld-hulptaal en de ziekenverpleging, Een dertig verpleegsters, die enkel
Duitsch kenden, richtte hij in twee lessen af, dat ze alle orders
in het Esperanto gegeven konden uitvoeren en alle vragen
wisten te beantwoorden. Een Fransche generaal, een Duitsche, een Amerikaansche majoor en een Japansche dokter
waren bij deze oefeningen tegenwoordig en drukten hun biezondere voldoening erover uit. Om welke reden hefeft men
niet voortgewerkt en heeft men ’t Esperanto in het Roode
Kruis niet doorgedreven? In het Spaansche Roode Kruis
wordt Esperanto onderwezen; doch wanneer niet alle landelijke afdeelingen goedwillig med'ewerken, zal ’t natuurlijk
half-werk blijven.
Generaal Prion heeft gtzegd:
„Het gebruik van een hulptaal bij het Roode Kruis is zoo
noodzakelijk, dat men kan beweren, d’a t in afzienbaren tijd
naast het onderscheidingsteeken van het Roode Kruis het
symbool van de hoop zal verschijnen: het kleine groene sterretje van Esperanto. Dit zal aan zieken en gewonden een
’) Hij (de gids) weegt 5 gram en kost 5 centiem. 2) Zie
Gautherot bldz. 246.
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nieuwen bijstand schenken: de mogelijkheid zich te doen
verstaan.”
De bestuursleden van het Roode Kruis kennen meestal
Fransch, Duitsch en Engelsch en gevoelen dus niet zoozeer
de behoefte aan een hulptaal. Laat hen bedenken, dat hun
patienten zoo gelukkig niet zijn in dfen regel. Zij moeten het
Esperanto beschouwen als het ideale middel om hun werkkring behoorlijk te kunnen volvoeren Het leeren van Esperanto en het doen-aanleeren van de hulptaal dient zeker op
hun programma te staan. Terwille van de arme gewonde
menschheid!”
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