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Het begin der Ieperantobeweging dateert van 1901 wanneer D. Uyt-
terdijk van Hilversuu zijn pionnierswerk begon niet het uitgeven van
het eerste gedetailleerde leerboek naar het "uanuel couplet" van
markies Louis de Beaufronr. In 190:3 gaf hij een maandels jksch blad
uit "La Holanda Pioniro". Hij moest het bijna gansch alleen vullen
en bekostigen. ,ea 3 jaar viel het weg. Ha.j en een kleine schaar
getrouwen hield daarom niet op te werken. ?tra 1903 ontstond de eer-
ste groep te Utrecht. Stichter C.J. Beart de la Faille. .+lasterdarm
volgde in 1905. In I905 volgde Rotterdau en Den Haag. Stichter de-
zer leatete groep: de gekende schrijver nulthuis. De aasterdausche
groep gaf nu een blad uit: "austerdama Pioniro" Het jaar voordien
was do amsterdausche liga "La Estonto estas Nia", "L.1.E.N.", ge-
sticht. 3straranoj : Baart de la Faillc, H. Blok, Romein, Uitterdyk
en Valeta. In 1909 nawen zij het blad "Amsterda;,,a Pioniro" over en
het werd "Holanda Pioniro" Door de speciale toestand in. Vederland
dat somuige provincies overwegend Protestantsch zijn, hebben de
Katholieken steeds de tend enz zich afzonderlijk te vereenigen. Uit
bekeeringsijver richtten zij alles zoodanag in dat het moet in
functie staan,var het K.etholick geloof. In 1907-1908 propageerden
J. LUnerlan en H.B. van Twet het 3speranto onder de Katholieker..
Zet T.H.77.Elbers, pastro Faber vormden zij een provizorisch comité
dat een oproep richtte tot de Katholieke Esperantisten om. een Ka-
tholi ek e Ligo op te richten. Er kwam geen enkel antwoord. In /909
waren er toch al 4 100 voor de idee gewonnen en den 29 augustus
werd de Liga opgericht: "vederianda Katoliko". Aanstonds kwamen nu
groepen tot stand o.a. 'e Hertogenbosch, Rotterdau, Schiedam, e.a.

Vanaf 1910 werd een tY'andblad ui t€rogeven onder redactie van Dr.
S uldor$. Reeds to 1911 werd to Den Haag het tweede internationale
Katholiek 3°-koegres gehouden en 2 jaar nadien stras het ledenaantal
reeds IOC hoogar dar dat van L.E. e.r7 .

Onder de arbeiders werd de eerste propaganda gevoerd door S.L.
Bruyn . in 1905. In 1907 kwau de eerste groep te Den Haag. Deze groep
richtte twee bladen op: "Frateco" van 1908-09 en "Iaborista lepe-
rantisto" van 1910-1I.

In /In werd de "vederlanda Federaeio de Laboristoj Bsperantis-
to j" opgericht Wet slechte twee secties: Amsterdam Was met een
groep er bij gekomen.

Begin 1913 was de toestand als volgt: I) 	 : 14 groepen
en 459 leden. 2) !.K.: 15 groepen en 92I leden. 3) Federacio: 8
groepen en 209 leden. 4) 3elanda Propagando-Koultato: 5 groepen en
152 leden. 5) I. afzonderlijke groeien niet 294 leden.

Gedurende de wereldoorlog zakte de werking der bovengeuelde groe
pen bijna tot op nul. :jaar in het kaulp der Belgische geinterneer-
den werd propaganda geblaakt en verschillen de pacifistische orga.
nisati es die hun zetel gevestigd hadden in aderland werkten voor
Esperanto
1920: het twaalfde universeel kongres in Den Haag.
1920-21 kwal en de Federacio en L3IN overeen en Ballen "Nederlando-
'esperanto" sauer uit te gever onder. naara "Holanda Es l. eranti s to"
Dit blad werd even later het ,privaat bezit var. A. Kloek en C.J.
Stcrkcnburg. vu r,oeten wij de lotgevallen van een zekere J.v.Hcngcl
nededeeler.. Deze had een zgn. "Holanda '9°-oficejo" opgericht uet
een uaandblad "7ereld taal" in 1924. Hij kwam overeen riet Kloek en
Sterkenburg ou samen te werken. Hij was administrateur geworden van
"Holanda Ea, erantisto" doch betaalde den drukker niet en gaf voort
eer, eigen blad uit. Weldra kwamen do drie in ongeschil. Daarou
richtte v.Hengel een grootscheopsche concureerer,de onderneuing op
Wet eigen blad "Holanda 3sporanto-2ioniro" en eigen 1 ,J rboeI . Hij
maakte van de "Holanda speeanto-oficejo" een naaulooz3 vennoot-
schap, schiep een eigen drukkerij; fondcerde een "vederlanda 1.7sp0
Asocio"; bracht eer. "Univ:rsala 3pesuila Banko" net eigen V-geld
tot stand 	 en ging bankre ;t in 1927.

Ondestusscher waren de andere vereenigingen vooruitgegaan.

1

P.C.29 16



- rees i.r ' ,./Leger	 tic-1 	 p1Jpa.gandà ,^ Cottm-.^' ..
	.ed- r jaar ,. :n sc^_-.f.t .''..;. j[' 	 ct:, 	 it_e ;ft 	 ar=,.an 3 te' 	^,..

pÇrsor;r1 c: ^:: ne'uet;,
1.■e 'r i e gl'oo 	 v2ree`gir . "_ en 4tr(:Yt'cr d =kvta jls sauen voor lokale -.ar e-•

legenh d,.n 1 voor 	3c,ce 3,,n ` __ev :T. a 1. urli jk niet uit.
bvb., dat ?r. 15 eteca . e hct ''•sperr'  .. ,i i 	 1eerprc, rauua WĈrC
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hem vo.:- t Es o .. .n tozaak F2 :• 	 ĉn
L(..),? had t Tilburg i .t [3d?.. .n terra _onaal _ :atholiek 	 cong< :s

,elaats.. !ar,afa r• 	 3 	 "Fe.' 	 J 	 i 	 "I`a^0 r.eZ.•^ 	 .e.t G:.^ 	 ^erac.-o ;^e "L^b:^istoj ^saerar.tistoj
)r:k ïlaarderen n:aarom de 	 verd 	 ". .. ..en la reTiono de

eà- rl3rnda
-.] : ,351C merd de 	 Prgtestant,e. ._ ;'' ,y .eni 'lr.; opgericht uet eigcr,

^4an.. °i de IS 	 ve 'owee.l "17.. lana. Gr : ra ,Itl to" , om w ar- op te duiker
onc ei 	 : naam " T'. derlanda '^sp eranti -'to . -Iet r. J rd eer I4-daagsci:: olad

-n tw st in' L fi` tussGy.en .:e !i:,, :.i7 	 -a: en Jacob Toll .ng veroorzaak•..e
sc.neuring. Deze natste trok or van tilt uct enkel, groepen en stichtte

. de ''No:?erlanda Esperanto Gr!,.p2-ro' in 1934. Hij t{w? . iií verschillend k?_..etr
-aar o -r'zo kongressen ou Ĝ:, oprichting ven 'en ''Tutrederlanda F3y^ra.' - o
Grr tlar -)" te bet:lei ten waarn hij ec ].ter -

Je :.s,erantc b::w,g -.n ir in ] -Te .d __ : lar o, alle tijr r wel •d gel_jk_r
,'a r b'j ons. Vez_ 	 :.s e • ' •:1 '_, te uerk'n '°e?.t dat de E'
bt;';Jet :ig t:inc jr blo 7t 'i,; J: , volkerel di•: nel. rationaliteiten er_. ;
te voeren irbben. W-arschl rlij;{ _.i_•t de oorzaak daa::var hierin ĉat de
idralistische krach en he..1 en al o?ge_lorp -, 7,An ir die natioralist:.sche
ncweF- ing. In TTederl?nd waa° geen nationalitcit . enstrijd te voeren was,
'i'bben veeli idealisten zich gewijd aan de 3°-zaak. D e organisatie is in
'ed-rland ook veel degelijker, Hun kongreseen z_.jn - puik. Ook zijr er daar
veel ueer sterke persoonlijkheden zooals P.rt.Schendcler, Prater Vïigbert
Var Zon ; •Paulhaber, Bultht!is e.a. r eindelijk zijn er ook voel 1,1 -:er
vooraanstaanden die het '° steuner zooal s o.a • verschillende bisschoppen.

(x.)
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Ĵ V.+'- .IERA''TTISTOJ r.U.r\ 	 7T VI EVA3 KOv1,
Prof Dr. 2,di.lond PRIVAT. '•

S'en franschtalige ;w!v :. tser. Dr. In °oschie.!en^s. Docent pan Oe Jniver-
siteit te Genbve. Leerdo Esperanto ir I:103. Stichtte Let Hector Holler
het blad "Jura Esperantisto" Nra.0 del aan het -erst'e wereldcongres var. 7e
te Boulognc sMer in I905 Waar hij t; voet naar to trok.Studearde aan de
Sorbonre linguistiek br geschiedenis. Zijn frarsche roverkey over. geschie-
Jonis en volke•renpsycholĉgic zijn ue::kwa.ardig, Hij was voorzitter var i:.

-t^.rnationale genootschappen tot beur-. jd.ng van onderdrukte volkeren. In
1':)7--OF? naakte hij een propagandareis voor ',° doorheen de V.3•.'►., Prark-
rijk en Engeland. Ir, 1911 in :4iddcn Europa -.n Rusland. Var..I9".?O tot 1934
re•i+geurde hij "Esperanto' het r.,aandblad van de "Univerèala Es p, ;.ran to-
.,socio". Hij is een der euinentste spreker. _ -tij ;.s ook re voornaaste
historicus der ;°-beweging uet zijn wDrken "H'.storio de Esperanto" (eer-
st deel in I911 - tweede deel in :t937) en ''Vi.vo da Zauenhof'' :7.920) Hij'
munt uit door een kloeke en klare, niet ingew_.kkelde stijl er klaarheid
van gedachtenwe ,erguvc. .als T°-t , alkenner d od hij zich gelden uet enkele
leerboeken op te stellen en vooral net zijn av  =-- rk "EspriL,o de sentoj en
Taveranto". Hij is ook dichter: "Tra la. silento". Zeer uorkwaardig is ook
a:_h': . '^ :I hier an daar a t kritiek t•; L. ,:zon. zijn "Intorpopola Kendutc.".

(xJ
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ofac 3j o oni d -sp ut:as :,1al2 :nt: _ , kaj •:L & iT : g e,	 r; .tente, f _ la
tro sidas 	 apuda ĉambro. En 	 f_a .....co . oficisto alparolas;
- Vis es tw.s. sen ta Ŭgulc .
- Kaj vi.-.? r2spenda la alla, 	_2o-ÏaJ	 {z:. ;t_ .:r la
a1s c. ka ol vi, idiote

Iu ofioestro elinterne:
- injoroj •, ou vi for 	 .s, k ^l: 	 s',^s t` 	 ?
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PAPI LI O - KRUCVO RTO  E^TI G;O .

( ĉiuj solvoj oni ensendu al la prizorganto de ei -tiu rubriko :
ISERrT,+'TT Roger, Steenheg op Blankenb :rge 85, Brugge)
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ORIZOr.TtL3: I. floroj .sur éi ornamas la ardnon (R) - kolektiva 2. Mir'ir-
a instrut,mento (R) - rxaltustaĵo,j 3. Eternulo (R) - speco de 1ueubrano -
frul-to (R) - artikolo 4. doleaĵo - kaj linio kaj arLiYlo (R) - fonto de e-
ek.tra energio (R) - dezlrego 5. skrapi kaupen (R) - sperta (R) - artoj du
aporo - glitilo (R) 5. inverse de 4mfibio (R) - plifortigas la vidkapablec
n (R) - naluoliginta: ha  rto - ujo 21 ŝnurteksajo (R) 7. speco de danco (R)
dverbo - atuosfero (R) - 'kavernc -(R) -8. enuo de elektra 'kontraizstaro - .
'pvata bovo - pers. pronouo - aparato afi instrumento (R) - pezo de envol-
-je (R) - inklino 9. parolante defendi aferon (1 - feliĉega loko (R)
0. enlotanto de Granda Britujo (R) - posteulo (R - pers. pronouo - klaso,
aso (R) I.I. prepozicio - ilo por ŝuistoj - nilitsi o - tronjunkcio 12. ne-
ortanta ĉe Kristanoj (R)'- ŝelnutra.jo .rialgr? nda (R) - guto de akvec flu-
.jo (R) - priiabori kampon I3. ilo de lignajisto kaj ĉarpentisto .(R) - vi-
ino - pers. pronouo - faLobrilo 11. geo[detri linio (R) - uondfaua itala.
iedailkludisto I5. koubita kaj ,preuitu kotono - havenurbo en Nord-<yfriko
?. estigi (R) - grupe 17. zigzage Havigi pro la. verto (R) - bongustigas
• uatajojn 13. loko (R) - prepozicio.

ERTIh LE: I. trinkajo-(R) 3. popolo el dezerto (R) 4. mallonga sursl:rabo
. prepozicio - sovata porko (R) - pers. pronouo 5 . sp co de najlo (R) -
repozicio - ludkarto (H) 7. uokad-o - ornama 'sulkn (R) S. pers. pronouo -
luredzineco (R) 9. spico (R) - religia cereucniaro (R) - fabela rakón tó (R)
•mola frukto (R) IO. farto de la kapo (R) - prefikso - vegeta jo kun bon-
dor;-' j floroj (R) II. granda kaj dangera ranpulo - altvalora pro ualofteco
:2. rumeralo - ne povi ne fari ion - ele ;cn to de foruulo (R) 13. parto de
•rcgejo (R) - nsa pronoi.:o 14. sit boloj de fidela neforgesc I. t a<<bcsto m?n-
.nta insektojn I5. subtera loko (R) - parto de l a vizato 1'7. parto de v- -

:uriio - rompi ion, forte tirante - maneebla radiko I8. speco de religio (R)
•nomo el malŝato ta l;asto (R) 19. signo de amo kaj ankaii d e • perfi do - su-
'iks - haremo uil scrajlo ĉe antikvulo j (R) 20. houe - brutro (R) - r ngla
tiro - grasa fluidaĵo (R) 21. prefilrso - mallonga biografio pri uortinta
ersore (R) `32. ŝtato kunuetita el diversaj respublikoj - tut necesa 23.
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23. favoro ai pasio - sensoifigas (R) - nedifina prororto 24, uultvaloraĵo
(R) - sorimito - pars. pronomo 25. siubolo da . • sindona petrinaiao 24. furgo
(R) 28, adverbo.

R1L -•rkoj : - ': i atendas la solvojn Pis l lujlaste fino de monato Septembro.
3n 14 "ilvGULD D7 	 :37RC7.:ULOJ" de 1? j1& nutnero (none =r

la "PluvoLibreleriguo" sin 'trovas eraro. La difiro r ° 8 devas esti: , bclga
komunuito en la provinco Lige, anstata a, sckŝa orf7ano (R).

- 	 - Lii .ankora fo j e• petas cnáendaĵojn de :uemfa'^i ta j kruc a 4 aliaj
cnigmoj:. ;:ia 1-.sta alvoko neniu respondis. Cu 'vere la i;euembroj re l..aa-
blas foje 	 rki etan kaj facilan kruceriguon ? Lii publikigos la bonajr
enigmojn cr la revuo. -

8883888888888t38

20R SCI STOLTTLO J : - ĉu vi sciis ? — KI3L J'?I 7 CIF RI á LH HI3ROGLIFOJT.

La signifo de 18 hicroglifaj enskriboj sur l egiptaj uonuuentoj esta-
dis dun epokoj kiel fermlta libre per la homoj. FO er la tagoj de la cran-
d .co de Rouo oni supozis, ke ili enhavas kaŝitajn verajojr nur scil tajn de
1 Jastroj de artikva Egiptujo. Gis la komerco de la 19-a jarcento le ŝerc
adoj de vojatartoj Vaj sliialoj faris nenion :-lian ol konstati la estadon
de tiu ĉi intresaj restaĵoj de l'antiVvcco. La , alfacilcca d , la deĉifra-
do d' la hieroglifoj estis plue pligrandigit pro la nescieco rilate  = 1
tio-,..kiun lingvon 111 pr=zentn_s, tis kian en 1208 1 kl :r verko d e Qtr-
tre►.iere pruvis, kc ĝi estas identa ku n 1L Vopta lingvo, kiu ' ntau nelonge
estis ĉesint: esti 	 lingvo, kvarrkau oni uzas ein Viel senviv•In ling-
von en 1" Koptaj Kristnaj .Liturgioj e r gi tujo. Ci tio forigis unu  gr_n-
d:-n ualrcilaĵor en lt deĉifr-ado de la hierogliff j enskriboj; kaj ln ŝlo-
silo, longe kc j vane serĉ.ita, estis fire eltrovata per le okaza elterigo,
apud Rosett?;, de ŝtipo de nigra bazlto, klu estis restir.ta bult s jn epo-
kojn en la tero. Ci tiu ŝtono, kiu nun restas en la Brita luzeo, enhnvÁs
tri. ap rtajn enskribojn,' unu sub. la alla.  La plej alte. estas en hierogli-
fo j ka..j uulte difektit ^ , 1 dua estas en tio, 1•_10 estas nouita en la gre
ka tr - duko 1. "enchorïe-1" aii lingvo de lando, kaj 1:: tria, kiu estas greka
ŝ .: jnas esti traduko de 1: du ali j . Ik. grckar enskribon deĉifris 1:1 f;-uaj
kleruloj Person kaj Heyne, káj ti ŝaĵr ,'is' esti'..p u° tra dekreto, donnrta diajn
honorojn al Ptoleti,y 7piphres..Klera -nglo, Dro Thom s Young, devas  tamen
havi la honoron per 	 de,ĉifrado en ĉi tiu enskribo. Lia metodo estis tre
sitapla lcaj metaevidenta. ĉe La 'hieroglifa enskribo trovits tuj - .roj d_:  li-
teroj entlosita.j en longoforu ,: kadro a i. ringo. Ci tiujn oni for+jektls ver-
ŝ :jne esti r.ouo j.vb, en la greka trduko trovitas La du rouoj Aleksandro
kaj Aleks ar.drio, k=.j, ir.spektante la hieroglifan er.si'ribon, 11 trovis du -
bene m rkitajn arojn da literoj proksime similaj unu al la alia,en iliaj
konfcrï e rilata j pozicioj . lin aro trovitas dudekna i- .ail . tridekfojc ĉe l:i
heroglifoj, kaj ĉ' , r rerio trovita-s pli ofte en 1L.. gre1 	 tr=•;duko cl 1.-> vor
to R3r0,. li opiyils, ke ĉi tiu devs osti 	 signifo, 	 are trovi as
^irk=°tt dokkva-. rfoj , f" j ĉi tiu korformrá ál la. nomo PTOL1I . Tiel laborante
i fine deĉifris l tut n enskribon k:•t•j trovis, ke ti korrforuas psccize al
la greka enskribo.

L ĵlosilon de l'enskriboj tiel eltrovitan uzis Ĉhar:tpilliou suI'c -?splcre
por deĉifri la :nskribor sur ob elisko sur instlo Phil '- e, Vina kus ar. 1:
ATi 1 o .

Tiltj ĉi l -.borplenaj esploradoj kl rir?is ne u lpli al. dckkvar .pr-t•:jr
literojn, sel•vint j osploradoj fine kou,,letigis la egá.pt=xn alf- eton,
tial ks ni run povas deĉifri ĉiujn eenskribojn trovr:t`=jn sur obclist-o sur
insulo Philae, kiu kut as en la vilo.

(L.7. Thols s 	 Libro)
8888 8888888888838•

I.17 1- 1UR.ti u■TGULO : - Daiirlgado de la traduk do de "Simforos2."

LA ADIAU0: ,- L•= pluvo f` letas sur 1 tegmentoj, Fraŭiino Siuforosa  tend
i`rtinus sur 	 egirTremparo.

21 tordr s u -rojn, .dubanto ĉu li veras. HierL.^ , vsierc ŝi ŝovis leter::-

:on sub ir ,ordo, dum ke brilïs lumo ual nta:U 1:. for stro, kaj sur tiu
j pereto estis skribït.: " rtinus, ntacz ol vi forvoja os al 1 . : uon $ej.e

mi -
.bsoiute :..ni.oraU. devas Jiri ion -1 vi. V nu je 1-t oka l 1 ` Beginreu1ia•-

ro apud 1L 3 b1. - rV j betuloj. ia tie atendas vin." - Fr: ,liro Simforosa.
.kl ncnin diru ion pri pi fr' j fortiru 1a leteroton".

Cu 11 venos j -.s .a na ? 3i netr^: nkviio lr° s kaj reveras sur la alt .,r

}

I
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rekta Beginreuparo kie la pluve gutfaletas.
Sia gort(' estas seka kaj koro uur estas granda kiel fabo. Vesperigas

, jam er la branĉaro de l'arbo j. 	 rlo akompanas per tre pura j zkvosono j
la dolĉan akvokanten.

La Beginrervparo sirailas pretejon, de kiu la arboj estas la kolonoj kaj
la r;ejzato la koloritaj vitroj.

Kaj àimforosa estas tiraa kaj gaja.^Tiaa Lro atendado kaj gaja tial ke
rei pluvas. Si tin trovas grandan feliccn. run certe neniu venos promeni,
.nek la .pastro, nek begino, nek lu alla de la beg<inejo, kaj neniu vides
ke ei parolas al ïJártinus. Sed kio gravas ? Kiu ajn pensos certe ke estas
hazardo, kiu konkludus se begil-.:tje parolas al junulo kiu Morgaŭ *os Mo-
n all c• 	 .

Jen, kaj jen gutfalas akvo sur tia blanka kufo.
(daerigota - trad. la gemembroj de "€aco kaj Justeco")
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VRIJE TRIBUUN ; A/ Berichten der Vrijgezellenclub,

De Vrijgezellenclub vraagt aan allen die dit lezen een vurig gebed te
bidden voor naakker vrijgezel Alfons YORRO die zeer zwaar ziek is en ven
wie zelfs d- berechting reeds plaats greep te Roeselare op 1 April 11.
Je meesten weten dat onze duurbare vrind leed aan chronische liefdekoort-
sen,die zijn sterke vrijgezellenconstitutie hevig ondermijnden. Toch nu
schijnt de ziekte in, een zeer acuut stadium getreden te zijn. Het ergste
van het geval is nog dat de patient, die in zulk delirium getreden is,de
ernst wan het gevaar zelf niet beseft. Sr zijn personen die zeer geschikt

1_ blijken te zijn voor een bepaalde activiteit dat zij werkelijk oevervangbaar zijn. Zoo is Alfons *lorre ook onvervangbaar als leider van de Vrij-
gezelleralub en ons hart dringt ineen van angst bij de gedachte dat wij
misschier zijn lichtend voorbeeld zouden moeten missen. ;eer nog. Na dee
dood van dien anderen pionier der vrijgezellenidee, die Roger Iserer+tant
heet, vreezen wij dat met het verscheiden van een zoo overtuigd, een zoo
consequent, een zoo I00 vrijgezel als Alfona Morro, de vrijgezellenclub
zelf wellicht zou komen te sterven weardoor dan de eenige re ading van
het uenschdor3 (rfr. het bondslied) zou vervallen. Het is ir, dit uur van
opperste nood dat wij onze blikken en onze gedachten richten naar onzen
Meere Jezus Christus, die ten zijnen tijde toch ooft vrijgezel was, en
Hem vragen dat hij zijn trouwe dienaar en volgeling tot in het ',a terste,
hoge bewaren van het vreeselijke lot dat here bedreigt. me die geestelij-
ke macht ingeroepen te hebben, voegen wij er aan toe dat de rechter dor
vrijgezellenclub een groot© premie uitlooft voor diegene die de schuldi-
ge gaan TTorro's ziekte van :arms kan afkeeren en in zijn (d.l. lee rech-
ters) handen kan overleveren (levend natuurlijk:1 0

(le Vrijgezellenclub)

Bf Wat is drocrsan i
Over dit thema schreef vriend A.Norro in ons blad eer serie buitenge-

'eoon interessante artikels die allen ul tnunten door hun klasrheid• en die
:alle interessante gedachten bevatten.

Toch moeten =mij zeggen dat vrij riet oen zaak niet akkoord gaan. Wij go-
looven niet can"droomsynboliek". -Dut bestaat nlet.In de droom komen niets
anders op dan beelden, die binst de waaktoestand om een of andere reden
onze aandacht bijzonder troffen en die in ons geheugerveruogon bewaard
blieven, Ook redeneeringen,Ja, omdat redeneren ook wet beelden gebeurt.
Zeo al niet riet do . beelden, die overeenkomen met de zaak. zelf, . dan toch
met woordbeelden die de zaak bcteekenen. Gelijk waaraan men denkt, ge-
lijk,hoe men redeneert,steeds hebben wij een beelc9 voor Gogen ofwel een
woord dat dat beeld voorstelt. "Dat 10 ook waar voor de meest abstrakto
wezens. )enk bvb. eeven aan God. Ofwel zult go -in uw geest het woord zien
ofwel zult g een cdncreter beeld zien zooals een reusachtig persoon met
langer biard en opgestoken hand of iets dergelijks. ?dn evenzoo .gels jk
waaraan een denkt. Welnu die b - old en kotsen weer o,e in de slaaptoestand
op voorwaarde dat zij ons getroffen hebben in d , WaaktoeSt.ard. -In die
zin he ft de droom b e t - okenis. Het toont aan wat ons gedurende een zeiler
reeiiient bezig g ehouden heeft. 3n als hetzelfde beeld .raeort:raals opkomt
toont dit waarmede. wij ons Met voorliefde bezig houden of wat: ons bij-
zonder bezig houdt.•Zoo h rinrer ik uit gijn internaat dat len. student
nog al dikwijls luidop droo,ade er dat het zeer dikwijls over marbels"
ging. Inderdaad was hij. een banale jongen die met voorliefde een uarbel-
e el speelde.

Ser r:►ensch kan zich zelf aan een bleu; of iets d , rgelijks vergelij -ken
ar God aan een zcn, zooals hij eer bepaald huis aar een hel kar vergelij -

ken er. de meesteres ervan een heks Van noemen.
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Doch nooit ir de slaap. Alleen in, waaktoestand kan hij symboliseeren.
Waarom Omdat het syrnboliseeren gebeurt, zeker onder aandrang van het gev
gevoel doch veel meer .,og onder ccntróle van de zaakbewuste rede, Symre--
liseeror, is toch vergelijken dw. , Lansen van overeenkomst or punten van
verschil onderschoiden.nat kan toch. snaar alleen met volle bewustzijn ge-
beuren. rat schijnt ons evident te zijn, ïfisschien kan daarover een be-
langwekkende gedachtenwisseling. gehouden worden hier in 't blad. Wij ver-
wachten het gedacht van nog anderen.
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5TUDADA GULETC: - Sauelereentaj kaj malsamclementaj vortoj.

Wij konen op dit thema nog eens terug omdat hetgeen wij daarover schre
ven in het Julinummer 1943 zou kunnen den schijn wekken in tegenspraak.
te staan niet een der gewichtigste princiepen die wij leerden gedurende
de tweede les van de ct±i u ,

In de cursus- werd .inOrdaad gezegd• dat men nar beliefte zelf.n&w. of-
bijwoorden ot' bijv. nmvri., of. werkwoorden _kan vormen met alleen maar de uit
gat ;gsletter aan de radikvorto .te veranderen in 0 of E of A of Z. -

Vran eenandoren - kunt. weten. wij nu uit de voorlaatste studie dat als
reen bvb. van het bijv. nmw, houa, (ienschelijk) het zelfst. nmw. "is,ensche
lijkh:ad" wil vormen, het mis is de :A gewoon te vervangen door 0 (=homo)
Hoc zit dit nu in mekaar i Het tweede gezegde heft echter het eerste niet
op. Met die 4 te vervangen in 0 bekomt gij inderdaad een zelfst. nmw.
Laar het is een and^r zelfst. nmw. dan datgene dat ge zoudt' willen beko-
men. Het is nul. homo: rlensch en niet "reenschelijkheid". 	 dat komt
hierdoor. )^ radikvorto hom' is op zichzelf een zelfst. nmw. (=mcnsch)
set de 0 (-uitgangsletter van de zelfst.nnw.) er aan toe te voegen be-
komt gij - een samclewenta vorto; en in betoekenis niets anders-dan de
staving v.h. zelfst. nmw. mensch. .els uen echeter het woord "menschelijk-
heid" goed bekijkt dan ziet men dat dit een bijvoeglijk of hoedanigheids
woord is gevormd tot zelfstandi,•heid: de substantiveering van een adjec-
tief; het begrip van het uenscheli.jke; de menschelijk-heid. Welnu ge
moet er voor zorgen dit die twee ve -"schilltnde elementen (adjectief en
substantief) (hoedanigheids-' of bjv- .,gli jk nmw. en zelfst.nti:W,) ook in
uw vertaling aanwezig zijrriDit zou kunnen als roer de volgende samenstel-
ling mocht maken: hem o, Toch dit i'ŝ  rozet toegelaten. Het - woord homo be-
vat niets anders dan het zelfst, nmw. "mensch" zooals wij gezien hebben.
In dat geval moet men zijn toevlucht nemen tot - hot achetervoegsel eco
dit het begrip aanduidt: homeco.

Ander vbv. Ge moet bvb. vertalen: het loepen. d.i. de substantiveering
v.h.w-rkïroorá loopcn.In dat woord is, er een werkes, en tevens ook een
f : clfet? nmw. Zou als vertaling "la kuro" - goed zijn ? . Ja, want de radik-
vorto kur' heeft een werkwoordelijk karakter én net dus ie 0 van het
zelfst.nmw. er aw•n toe te voegen heeft men de belde elementen in dat
woerd. Hier heeft men nu een melsumelewnta verte. 7venzoo goed in "la
lel-no" voor "het. leerera"; "la ?ego"-, het lezen; la falo - da val - het val-
len; le ridc = het lachen - de lach: la salto = de spreng -- het springen;
la veto = de wedding - het weddan; la a6eto = de koop 	 het kropen; la
vendo = het verknopen - de verkoop; la diro = het zeggen; la nat.() = het
zwetuben (ekz. la nago en fluego estas dataera) De staan van al ie hier
aangehaalde wocr ,.er, heeft een werkwoordelijk karakter.

Ander vb. Ge zoudt moeten vertalen: het hameren. Ir; "la martelo' goed?
Neen wart de radikvorto "martel" heeft het karakter van een zelfst.nmw.
= hamer./)u0 le martelo is ha hamer. En e moet de 2 elementen die daar
zijn, (het werkw. en het zelfst,nmw. ervan) doen uitkomen 1n de vertaling.
La merteïie kon dit evident maken, doch dit is niet toegelaten. Dan' meet
•en weer zijn toevlucht nemen tot een acne trvoegsel dat specifiek een
erkwocrdeiijk achtervoegsel ie: ad, Dus: la martelado: Do ziet dat de
theorie van de sera- en r7aasa ieieuentaj vcrtcj niet de 2de les van de cur-
sus vcrnictigt.Let martel' to veranderen ir martelo bekomt men wel eer
ze1fst.nrsw. doch is het juist dit zelfst.ntzw, dat ge moet hebben ? Hoe

men nu weten welk karakter de ;'--werkwoorden hebben ? Zocals reeds
gezegd voelt men dat a.wn door de talenkennis die wij. allen reeds min of
+,,eer hebben (men twij alt inderdaad niet over het karakter van kur', vond'
rid', dir' of hom', pom', tab1', 	 of bon', rel', alt', dol5' onz. )

voer de woorden waarover men wei twijfelt raadplege men een goed woor-
denboek.

(verzorgd door 'Jr.s P. Roose)
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(Drs. F. Roose)
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