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Esperanto kan in Limburg
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Vlainingen en Waalse Esperantisten in gesprek. Dit keer niet in hun 
voorkeurtaal, inaar wel in Esperanto. (Foto: M.D.)

?eranto. Dat 
;H Alfons Be

de 
te I

cheden 
ig. Es- 

gen. Zo 
robleem

een barbecue en cen wan- 
langs de Oude Maas of la 
za Mozo zoals dat hect in

ringen en door Jan Bovcn- 
zelf een Stokkemnaar die

imburgse Esperanto-<

Wissen.i 
deling la 
Malnova

: Espcranto-taal. Om de taal aan 
leren worden in het komcnde 

seizoen cursussen georganiseerd 
in Beringen, Hasselt en Houtha- 
len. Het kan ook via zelfstudie. 
Inl.: Jos Vandebergh
011/60.05.30. M.D.

DILSEN-STOKKEM.- Afge- 
lopen weekend bliezen de Lim- 
burgse beoefenaars van Esperanto 
verzameling aan de Maas in Stok- 
kem. De samenkomst werd ecn 
succcs; een zestigtal taalbeheer- 
sers uit alle hocken van het land 
schreven in en spraken voor cén 
dag geen Limburgs of keurig Ne- 
derlands, maar Esperanto, letter- 
lijk dc «taal van de hoop».

De voornaamste rol van Esper- 
anto is te dienen als communica- 
tiemiddel tussen individuen en 
volkeren met verschillende talen. 
Op wcreldvlak levert de veelheid 
van talen heel wat moeilijkJ ’ 
op voor de verstandhoudinj 
peranlo wil dat overbruggt 
lost Esperanto het taalpro 
op, door aan iedereen een taal te 
bieden. dic speciaal ontworpen is 
voor de internationale betrekkin- 
gen en communicatie.

Jos Vandebergh, voorzitter van 
de Limburgse Esperanto Liga: 
«Het grote voordecl van Esperan- 
to is dal de taal gemakkelijk is aan 
te leren in een korte periode; de 
grammatica is regelmatig; bij het 
aanleren en in dc praktijk wordt 
mecrbcroep gedaan ophet gezond 
verstand dan op het gchcugcn. Een 
andere eigenschap is de internatio- 
naliteit en neutraliteit van de taal. 
Ons doel blijft dat de streektaal als 
eerste taal blijft, maardat Esperan- 
to de tweede taal wordt. We willen 
zeker niet de andere talen gaan op- 
slorpen. maar het Esperanto laten

fungeren als hulplaal.»
Tussen dc beide Wereldoorlo- 

gen werd in onze provincic door 
heel wat menscn Esperanto ge- 
sproken. Na WOII werd dc taal in 
Limburg totaal ondermijnd. Pas in 
1972 kwamen de eerste na-oor- 
logse tekenen van heropleving 
van het Esperanto. Dat gebeurde 
o.m. door EH Alfons Beckers (t)

uit Berii 
dcerd, z
een Limburgse Esperanto-groep 
boven de doopvonl hield cn in- 
stond voor de organisatie van het 
weekend.

Dc «Limburga Esperanto tago» 
had plaats in het 750-jarige Stok- 
kem met een bezoek aan het cen- 
trum, het stadhuis, museum de


