
HET ESPERANTO IN VLAANDEREN 

11.11~~11111111.111111111111~ - - 

Le eerste werkelijk aktieve esperantist,eaar dan voor gans 
het land is Komeandant Charles Leneaire geweest,de bekende A'ongo- 
reiziger.I4 1902 etichtte hij het tijdschrift"La Beiga Sonorilo" 
dat zijn eigendom wae.ln d teelfde jaer werden de eerste twee 
groepen gesticht:Brugge en Antwerpen.In (e volgende jaren:Leuven 
ent, chelen,Bruseel,Duffel,Boom,Lillebroek,J3orgerhout,Aerchem, 

en zelfs in het Oost-Vlaemse dorp 4aprijke.in 1905 volgde dan de 
sticntinn op 30 juli van de "Bela ligo Eepe-aetieta". ,en ver- 
wijt de 141etx sperantisten soms dat ;ij te veel een eng gesloten 
ring blijven.pat is niet juist.laer ilet en mogelijk Teas,kwamen 

ziei wet allerhande idenifeetaties naar buiten.Zij ornaniseerden 
o.a. concerten(o.a. te iJruE- e) eer de uitvoerine eschiedee eoor 
ee leden,en waar de toe'oop niet gering was.Zij wisten te be- 
komen dat niemene iuder dan kardinaal Mercier 	in.Lormatieve 
bijeenkomst deed doorgaan(10 dec.'1908)die gevel a Wert doei- een 
tweede.M. er i(or andant Ch.Lemaire ginr naar het Ieo over.De trou 
gebleven e perentisten stichtten dan in 1908 het elaandblad"£Jelt_,a 
Esperantiston.i'ot aan de 	rste wereleoorle vermetrderden de 
leden en de e:roepen voortdurend.Maar dan kwam natuurlijk de (lan 
ee)onderbreking.Het laetste vooroorlogs nU w er van "Beiga nspe- 
rantisto" date rt van aug.1124.Het kva. slee ets weer uit r et een 

dubbel nunner in Jan.-Feb.1921.Alle niet in esperanto gestelde 
ertikdalten en mededelineen ver. chenen in het Vlaams en in het Fra 

Rond ee jeren t3U kwam een kritieke tijd.be "Belga Ligo" al- 
hoewel neutraele was,begrijpelijkl beliech.Aa.r in Vlaanderen wa- 
ren de ieesten gespannen.Van de oninklijhe belofte v n gelijkam 
held ie rechte en i# feite voor de Vlamingen was niet ol niet 
veel in hels gekomen.Len vlaas ne onelietische bewering werd 
door de bieschopnen verboden.Borms,die men meer en meer als een 
zuivere ed alist ging beechouwen,was no ste ds inae Gevangenis. 
Er ontstond een felle anti-belnische stroming:Ook diegenen die 
op politie of levensbeschouwelejk gebied wilden neutraal blij- 
ven,war< e er velen eie zic niet rfieer in ece "bei ische" vereni- 
ging thuis voelden.-er ontstonden "vlaamse" organieties.ln Ant- 
werpen eae in 192n„,  een "Flanel- Ina" grupo esperaetista gesticht; 
ee naam zegt veel.ln nateelfe, Aaer werd hot ma ndbiad "rieneZra 
Esperantisto" apmaximbk estic_toIn nogal wat groepen,bij de iJel 
na Ligo aangesloten, ontstonden vrijvin8en..met ontsagnamáxijen 
De ":éjendra Ligo" k n e een snelle opmars .in het begin was het 
t4 jdschrilt eltenaf vlaamsstrijdend.Het maakte o.a. propaganda 
v or de ljzerbedevaart.De was ook pacillsti.ch,it geheel in 
overeenkomst met een stroeing eie ie vele landen bestond.Verder 
ook kultureelene; aakte stu:1.1,en uit Ge wereldliteeatuur bekend; 
terwijl het onze letterkunde in het buitenland bekend maakte. 
Het ma ndblau verscheen ze r reelleatie; ee ieder jaar wendmeetIce 
e. n kongres gehouden.ilLt eerste,00.;.1. begrijpelijkein Antwerpen. 
Bet is een feit dat ee Flandra Lie.o en het blad zcer veel idee& 
listen aansprak.er erd een grootscheepse aktie op touw gezet 
met buitenlandse leerl,r nten die Volgens de direkte Csehmethodd 
les gaven.het feb.nuie er van Flandre Lsperantisto vermeldt niet 
minder aan 76 secties(in Viannoeren alleen!)voer het jaar 1939. 
Na (-.e eerste jaargangen ver. ineereen de bijdragen over pacifisme 
en Via ;ee strijd,verwoedelijk omdat de rappolten van ,e ti-st epen 
ee ven e bestuursvergaderi gen te talrijk war n ge orden. 
Op het Izongree van Brusee_ in 1935 kwaiA de heer Jakob Telling 
uit 1<outerdam een voorstel neerlegren om e( n "Oroot-Nederlandse 
Esperanto-beweeinj" te etichten.Daar kwaî echter niets van in 



En dan brak de tweede wereldoorlog uit.In 1940 verscheen 
nummer van "Belga Esperantisto"(jan.~Feb.)."Flandra Esperan~ 
tisto" verscheen regelmatig tot en met kei '40.Mear de Flandra 
Ligo liet nog tot oktober '41 vijf "Mededelingen" verschijnen 
toch een tijdschrift(je)!Nadien,tereeevolge bezoek van de bez4tom 
tenee overheid bij de leiding zowel van de Belga alsz van de 
Flandra Ligo,viel alle aktiviteit stil.Met 	uitzondering. 
De jeugdige groep "Ilaco kaj Justeco" ui, ;iruege heeft gedurende 
gans de beeettingstijd voortgewerkt l en zelfs e ii buitengewoon 
veescheidene aktiviteát ontploeid.Regelpatie een cursus,daarbij 
regelmatige eerkvergaderingen voor d leden~dus de gevorderden- 
Zelfs werd naandelijks e-n sluikblad uitgegeven,onoeglijk van 
uitzicht o want gecyclostileerd met iel» ent materiaal,maar toch 
een fakel in deze voor i;eperanto zo donkere tijd.Het staat vezel 
meld in het rn'llden boek van de weerstand. 
J-Je oorlog ging voorbij.In mei '45 verscheen "Flandra Esperan~ 
tisto" weer•In dec. van hetzelfde jaar verscheen ook "l'elga 

Esperantisto" weer .Ook de Flandra Ligo organizeerde zich.Ma r xi 
wat een achteruitgang bij de werking iet v66r Ce corlog.Toch 
lag de schuld niet hoofdzakelijk aen die oorlogstijd.Maar wel 
aan het feit det ue groepen die allerwegen ontstaan waren door 

k.# (.e seh~cureussen van ciejaeen 9 37,e8 een personen hadGen die 
een groep konden leiden.(Gp het colloquium van 9~10~9 77 te Kalt 

hout werd eveneens zeer sterk benadrukt dat het niet volstaat 
eroepen op te richteneonen noet ook bekwamen personen hebbeb. om  
die groepen te leiden) ,De "Flandra Ligo" ~g slonk zienden- 
ogen.Dit wao trouuens het geval niet alleen in* ons land.Ook 
de buurlanden kenden dit euvel.In 1950 kwam een samenwerking 
tot stand met L.E.E.N. uit »4ederiand.1)it ging bijzonder goed, 
zo lang samideano 4a1ma de leiding had in Nederland.In 1958 
kwam daar een einde aanook vocral door de schuld van e n Ned.] 
lander.liet was tot een samensnelting van beide e tijdschriften 
:J;2komen,en we hielden samen onze kongressen.Onjertussen had de 
't elga 	ook met zeare moeilijkheden te kampen.Dit leidde 

veneen tot toenadering.In 1954 werd dan het eerete waarachtid 
Beneluxkongr s gehouden te ljuik.Ook met "Belga Esperanristo' 

kwam het ot een fusie.En zelfs konden wij in 1956 "Svisa Es~ 
pernantisto" er b j betrekken.Hetgeen bijna onvermijdi lijk was 
gewerden,gebeurde in 1962:de beide leijoj kwamen bij:. . ;fl en skri 
sticetten een nieuwe organisatie op federale basis.Iyi dee.'61 
was de laatste "Flandra Esperantisto" vers&ienen. 
ileLgeen sindsdien gebeurd is kan nog niet tot de "geschiedenis' 
gerekend wodden.Met is nog eteede aktueel.Wij hebben een over' 
koepelende ligo voor gans het land p met gezawentlijke kongressel 
en blad.Daarnaast kunnen Je twee afdelingen ook afzonderlijk 
in Vlaenderee en in Weellonie werken,en ze hebben hun eigen in 
hun taal opgestelde "revuo".Op het bovenverweld golloquium 
werd ook de nadruk gelegd op de noodzakelijk:leld a n te luitel 
bij aktiviteiten die i# harmonie z jn met de onze,kontakten te 
zoeken met dergelijke bewegin en,enjboor ons dan,eeentueel kond 
takt te hebben met het "Overlegceetrum van Vlaamse erenigingel 
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