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Vlaamse Esperantobond 
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Algemene taakuitvoering 
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Bijzondere taakuitvoering 
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Activiteiten 
 

   

 
Briefwisseling en organisatie Pinksterweekend 1994 te Antwerpen; folder; deelnemerslijst 'drielandenbijeenkoms' 

van 23/10/1994 
 

   

 
Deelnemerslijst; folder; briefkaart uit Nederland; factuur 
 

   

 
Programma, briefwisseling en organisatie Pinksterweekend 1996 te Antwerpen; folder; pianorecital; 

deelnemerslijst 
 

   

 
Programma, briefwisseling en organisatie Pinksterweekend 1997 te Antwerpen; folder; deelnemerslijst 
 

   

 
Programma, briefwisseling en organisatie Pinksterweekend 1998 te Antwerpen; folder; deelnemerslijst 
 

   

 
Verslag in Esperanto over vergadering o.m. over de 'drielandenbijeenkomst'; ontwerp folder 'Antwerpen '93'; 

werkgroep; deelnemerslijst 
 

   

 
Diverse rapporten over de activiteiten van de Vlaamse Esperantobond en de plaatselijke Esperanto-groepen 
 

   

 
Dossier 'conversatie-marathon' van de Vlaamse Esperantobond (Ivo Durwael) - in Esperanto en Nederlands 
 

   

 
Presentatie van studiedag Vlaamse Esperantobond 2003 
 

   

 
Tentoonstelling over moderne Chinese kunst in het Esperantohuis te Antwerpen 
 

   

 
Hongarije en het Hongaars' te Leuven: uitnodiging 
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De Langste Nacht van Esperanto Kultuur': affiche 
 

   

 
Presentatie van studiedag Vlaamse Esperantobond 2001 
 

   

 
Foto's diverse excursies Antwerpse esperantisten 
 

   

 
Gezelschapsleven Antwerpse esperantisten 
 

   

 
Colloquium 'Het belang van een gemeenschappelijke intermediaire taal' te Gent 
 

   

 
20-jarig bestaan Esperanto-huis te Antwerpen: uitnodiging 
 

   

 
Plechtige opening van het Esperanto-huis, Frankrijklei 140, Antwerpen: uitnodiging 
 

   

 
Internacia Festivalo te Dortmund met lijst deelnemers 
 

   

 
Talenfestival en aansluitend volksbal 
 

   

 
Tentoonstelling van Esperanto-boeken in de stadsbibliotheek van Kortrijk: uitnodiging 
 

   

 
Dag van de Internationale Vriendschap te Brugge; programma, uitnodiging 
 

   

 
Bob Boon Singers', internationaal volksliederenconcert, Week van de Internationale Vriendschap 
 

   

 
Muzikaal avondprogramma met sketches; Zamenhof-feest 
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Uitnodiging van de Vlaamse Esperanto-Jongeren (FLEJA) ; wandelzoektocht; vegetarisch weekende; 

ledenvergadering 
 

   

 
Pedagogische studiedagen Esperanto 
 

   

 
Esperanto-Colloquium te Leuven; lijst deelnemers; programma; projecten; krantenartikel 'Het Nieuwsblad' 
 

   

 
Talenfestival' of 'Talenfeest' met briefwisseling en documentatie over diverse buitenlandse talenfestivals; 

handleiding 'Hoe een talenfestival te organiseren'; persbericht 
 

   

 
Programma van een daguitstap in Limburg; tekst in Esperanto 
 

   

 
Openbare voordracht over Esperanto te Kortrijk: aankondiging 
 

   

 
Congressen 
 

   

 
Wereldcongressen Esperanto 
 

   

 
Antwerpen 1911 
 

   

 
Parijs 1914 
 

   

 
Antwerpen 1928 
 

   

 
Haarlem 1954 
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Brussel 1960 
 

   

 
Harrogate 1961 
 

   

 
Kopenhagen 1962 
 

   

 
Londen 1971 
 

   

 
Athene 1976 
 

   

 
Varna (Bulgarije) 1978 
 

   

 
Antwerpen 1982 
 

   

 
Augsburg 1985 
 

   

 
Rotterdam 1988 
 

   

 
Boulogne 2005 
 

   

 
Yokohama 2007 
 

   

 
Artikel over Esperanto met foto's Antwerpse Esperanto-groep en foto's wereldcongressen 1911 en 1928 
 

   

 
Congreskaarten Golda Leibovitche; document afscheidsplechtigheid bij overlijden; 1 ereteken (1950) en 

naamplaatjes van deelname aan Esperanto-congressen 
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Esperanto-zegels gebruikt tijdens de Wereldtentoonstelling 1930 te Antwerpen 
 

   

 
Foto's genomen tijdens diverse Wereldcongressen Esperanto 
 

   

 
Andere congressen 
 

   

 
Cursussen 
 

   

 
Bijlage bij 'Esperanto-Panoramo' over Esperanto-cursussen 
 

   

 
Correspondentie over gemeenschappelijke zomercursus voor esperantisten uit Nederland en Vlaanderen 
 

   

 
Correspondentie over gemeenschappelijke zomercursus voor esperantisten uit Nederland en Vlaanderen 
 

   

 
Cursus Esperanto door Anne Tilmont 
 

   

 
Dossier met correspondentie en verslagen over de Esperantocursussen te Antwerpen (Quellinstraat) - in het 

Nederlands 
 

   

 
Affiche over Esperantocursussen in Vlaanderen 
 

   

 
Kalenders met mini-cursus Esperanto; mini-cursus uit Slovakije; minicursus in 't Engels 
 

   

 
Affiche over nieuwe cursus Esperanto, de Vlaamse Esperantobond 
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Verslag van Esperanto-cursus te Eeklo geleid door Petro de Smedt (Pieter Vets) 
 

   

 
Over de Esperanto-cursussen van Stad Antwerpen; ervaringen van cursisten 
 

   

 
Uitnodiging voor Academische Zitting i.v.m. Esperantocursussen te Antwerpen 1995 
 

   

 
Videocasette over de herdenking van 25 jaar Esperantocursussen in de Quellinstraat te Antwerpen 
 

   

 
Informatief schrijven van Vlaamse Esperantobond voor het publiek 
 

   

 
Folders, brochures 
 

   

 
Postkaarten voor esperantisten met als doel 'krokodili' (d.i. een andere taal spreken dan Esperanto) tegen te gaan 

bij Esperanto-bijeenkomsten 
 

   

 
Drukwerk i.v.m. info-acties Esperanto te Antwerpen 2015 
 

   

 
Gedrukte 'vriendschapskaart' 
 

   

 
Divers drukwerk als propaganda voor Esperanto 
 

   

 
Folder i.v.m. uitnodiging infoavond Esperanto te Antwerpen 2012 
 

   

 
Folder 'Dag van de Vlaamse Ardennen' 
 

   

 
Divers drukwerk met publiciteit over Esperanto voornamelijk uitgaande van de Vlaamse Esperantobond 
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Folder in Esperanto 'Antwerpen '98' 
 

   

 
Kennismakingsfolder 'Esperanto Programita', 'n soort proefles 
 

   

 
Aankondiging informatieavond Esperanto te Leuven met folder jaarprogramma 1981 
 

   

 
Lezing in Esperanto over Mexico met folder in Esperanto 
 

   

 
Foto's 
 

   

 
Foto's van kinderen die poseren met tijdschrift 'Monato' 
 

   

 
Overlijden van Michel Wils 
 

   

 
Esperanto-Colloquium te Kalmthout in oktober 1977 
 

   

 
Briefkaart met foto Esperanto-trambestuurders uit ongeveer 1907-1908 in den Haag 
 

   

 
Esperantisten in Aachen 
 

   

 
Mohammad Reza R. uit Tabriz 
 

   

 
La Konko in (Oostends) dagblad 
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Antwerpen rond 1960 met groep Belgische esperantisten 
 

   

 
Groepsfoto in groot formaat van de Tweede Internationale Conferentie over het Taalprobleem in de Wetenschap 

te Marília in Brazilië in 1978 
 

   

 
Contactpersoon uit Canada (Florence Côté) na bezoek in Antwerpen 
 

   

 
Esperanto-bijeenkomst te Spa (?) 
 

   

 
Foto (briefkaart) Antwerpse Politiemannen-esperantisten vóor Museum van Schone Kunsten 
 

   

 
100-jarige esperantiste Mady Willems uit Brugge 
 

   

 
Groep esperantisten 
 

   

 
Op bezoek bij esperantisten uit Katalonië 
 

   

 
Diverse foto's Vlaamse esperantisten 
 

   

 
Dossiers 
 

   

 
Dossier met voorstel tot uitgave van originele postzegel over Esperanto in 2015 aan Directeur Stamps & Philately 

te Mechelen 
 

   

 
Dossier van Ivo Durwael die bestuurslid was van de Wereldbond 
 

   

 
Cataloog van boeken verkrijgbaar bij het Belga Esperanto-Instituto te Antwerpen (Oostenstraat) 
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Debatten in het Esperanto over de 'kadrokursoj' (lessenreeks betreffende de vorming van Esperanto-

leidinggevenden) 
 

   

 
Documenten i.v.m. Wim De Smet, voornamelijk over de 'Nieuwe Biologische Nomenclatuur' 
 

   

 
Dossier met documentatie over de geschiedenis van Esperanto in België 
 

   

 
Organisatie van dokters-esperantisten 
 

   

 
Informatiecampagne Esperanto 
 

   

 
Informatiecampagne Esperanto 
 

   

 
Instructies in het Esperanto over examens en wedstrijden Esperanto; instructie in het Esperanto over relatie met 

de pers 
 

   

 
Mededeling van de maatschappij voor invoering van de 'Nieuwe Biologische Nomenclatuur' Wim De Smet 
 

   

 
Organisatie, strategie en beleid van de Vlaamse Esperanto-bond 
 

   

 
Project 'Taal en Cultuur' : verslagen; programma; correspondentie; evaluatieformulieren; flyers; publiciteit 
 

   

 
Geluid 
 

   

 
Cassette met Esperanto-liederen gezongen te Bratislava 
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Cassette met vermelding Radio Esperanto Svedio, Radio Esperanto, Västeräs' 
 

   

 
Liederen 
 

   

 
Liedbundel van Flandrema Grupo Esperantista 
 

   

 
Verzameling Esperanto-liederen 
 

   

 
Fiches met liederen van bekende componisten vertaald in Esperanto 
 

   

 
Volksliedconcerten ingericht door Esperanto-groep La Verda Stelo; 
 

   

 
Publicaties 
 

   

 
Nummers 1 t/m 7 van het ledentijdschrift 'Esperante' van Esperantogroep Antauen uit Deurne 
 

   

 
Krantenartikels 
 

   

 
Esperanto in Verviers, Welkenraedt en Aken 
 

   

 
Esperanto-drukkerij in Schoten door Johan Staes 
 

   

 
Aankondiging Esperanto-wedstrijd 
 

   

 
Over Alfons Beckers 
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Nieuwe Gazet over Esperanto-cursus te Antwerpen 
 

   

 
Interview met Simon Smits over Esperanto. Dhr Smits is ook lid van de Kalmthoutse Esperantovereniging, 
 

   

 
Evenementen en feiten i.v.m. Esperanto vooral in Vlaamse kranten verschenen 
 

   

 
Evenementen en feiten i.v.m. Esperanto vooral in Vlaamse kranten verschenen 
 

   

 
Evenementen en feiten i.v.m. Esperanto vooral in Vlaamse kranten verschenen 
 

   

 
Evenementen en feiten i.v.m. Esperanto vooral in Vlaamse kranten verschenen 
 

   

 
Evenementen en feiten i.v.m. Esperanto vooral in Vlaamse kranten verschenen 
 

   

 
Evenementen en feiten i.v.m. Esperanto vooral in Vlaamse kranten verschenen 
 

   

 
Over Esperanto in Vlaamse en Franstalige kranten 
 

   

 
Over Esperanto in Vlaamse en Nederlandse kranten 
 

   

 
Over Esperanto in Vlaamse kranten 
 

   

 
Saheb-Zamani en Esperanto 
 

   

 
Over Esperanto 
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Artikel over Esperanto in schooltijdschrift 
 

   

 
Bibliotheek 
 

   

 
Teksten 
 

   

 
Toespraken 
 

   

 
Inleidingstoespraken in het Esperanto 
 

   

 
Toespraak met betrekking tot Esperanto, in het Nederlands, door Hendrik Brugmans, rector van het Europa-

college 
 

   

 
Toespraak in Frans en Esperanto door Mustapha Masmoudi bij het Wereldcongres Esperanto 1982 te Antwerpen 
 

   

 
Bedenkingen 
 

   

 
Over gidsbeurten in Antwerpen, over de Antwerpse parken 
 

   

 
Over een officiële en een niet-officiële Esperanto-cursus 
 

   

 
Over zeilen 
 

   

 
Anekdotes 
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Beschrijving in Esperanto van een Esperanto-congres 
 

   

 
Diverse grappen en vermakelijke verhaaltjes Esperanto en Nederlands 
 

   

 
Oproep in het Nederlands tot de Esperantisten door Jules Verstraeten 
 

   

 
Verhaal Over een drama op zee in het Esperanto en het Nederlands 
 

   

 
Verhalen, dialogen, grapjes, versjes in Esperanto en Nederlands 
 

   

 
Vlaamse gedichten in Esperanto vertaald door Hector Vermuyten e.a. 
 

   

 
Dialoog in Esperanto 
 

   

 
Tekst in Esperanto over eerste wereldoorlog (chemische wapens) 
 

   

 
Verhaal in Esperanto met thema 'de dood' 
 

   

 
Voordracht door Fons Martens over 'Japan - cultuur en taal' 
 

   

 
Voordracht over 'Russische cultuur', cyrillisch schrift 
 

   

 
Reisverslag in Esperanto 
 

   

 
Tekst in het Hongaars, opgesteld door een notaris in Budapest, aangaande een meisje dat verbleef in het gezin 

van de esperantist Joseph Leflot uit Lier 

https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627578
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627578
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627578
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627579
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627579
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627579
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627581
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627581
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627581
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627582
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627582
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627582
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627583
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627583
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/627583
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630580
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630580
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630580
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630581
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630581
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630581
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630582
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630582
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630582
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630583
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630583
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630583
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630584
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630584
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630584
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630585
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630585
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630585
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630586
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630586
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630586
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630587
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630587
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/630587


 

   

 
Anekdote in het Esperanto door Bonvolemulo 
 

   

 
Inleiding op voordrachten 
 

   

 
Toespraak in Esperanto Bij overlijden van Karel/Charles Poupeye (Brugge) 
 

   

 
Handgeschreven verslag in Esperanto 
 

   

 
Gidsbeurt door Antwerpen - in Esperanto 
 

   

 
Eerbetoon in verzen 
 

   

 
Inleiding op lezing, in Esperanto 
 

   

 
Beeldhouwwerk 'Nello kaj Patrasho' te Hoboken, in Esperanto 
 

   

 
Opmaak cataloog Esperanto-boeken in Vlaamse bibliotheken 
 

   

 
Tekst door een Esperanto-postzegelverzamelaar uit Borgerhout 
 

   

 
Overlijdensbericht Broeder Georges De Ruyver met twee teksten in Esperanto 
 

   

 
Voorwerpen 
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Menukaart in Esperanto uit 1913 
 

   

 
Fiches met levensbeschrijving Belgische (vooral Antwerpse) esperantisten 
 

   

 
Modelovereenkomst tussen 'Monato' en de auteurs van te publiceren artikels 
 

   

 
Muziekpartituur La Tri Standardoj door Arthur Verhoeven, met tekst van Tyneverum 
 

   

 
Steekkaarten met biografieën Belgische esperantisten 
 

o   

 
Andere Esperantogroepen en -verenigingen 
 

   

 
La Verda Stelo 
 

   

 
Algemeen beleid 
 

   

 
Activiteiten 
 

   

 
Briefwisseling 
 

   

 
Foto's 
 

   

 
Ledenlijsten La Verda Stelo 
 

   

 
Historiek La Verda Stelo (o.m. aankoop huis, cursussen) 
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Drukwerk i.v.m. de 'Esperanto-wintercyclus' te Antwerpen 1975-1981 
 

   

 
Dialoog in Esperanto 
 

   

 
Drie steunkaartjes, ter waarde van één frank, ten gunste van de verspreiding van het Esperanto; één kaart van 

steunend lid ter waarde van vijf frank; 
 

   

 
Kwitantie van Belga Esperanto-Instituto voor waarde van 5 frank 
 

   

 
Drukwerk als uitnodiging op 'Kultuurfeest' Esperanto - Antwerpen - 1987 
 

   

 
Folder i.v.m. internationale Esperanto-ontmoeting te Antwerpen 2007 
 

   

 
Instructies over het Belgisch Esperanto-congres te Brugge 1935 en uitnodiging bijeenkomst Esperanto-groep te 

Antwerpen, Frankrijklei 4; enveloppe met beeltenis van Zamenhof, groen gedrukt; 
 

   

 
Belgische Esperanto-Federatie 
 

   

 
Statuten van de Belgische Esperanto-Federatie 
 

   

 
Briefwisseling en verslagen over de oprichting van de Belgische Esperanto-Federatie 
 

   

 
Foto van vier bestuursleden van de Belgische Esperanto-Federatie (rond 1965) 
 

   

 
Aalst La Pioniro 
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Dossier van Esperantogroep te Aalst met vele details uit zijn geschiedenis 
 

   

 
Flandrema Grupo Esperantista: Register van bijzondere bezoekers bij de Esperanto-groep Flandrema Grupo 

Esperantista uit Antwerpen 
 

   

 
Register met verslagen - Esperantogroep uit Aalst La Pioniro 
 

   

 
Register met verslagen en foto's - Esperantogroep uit Aalst La Pioniro 
 

   

 
Verslag in het Esperanto over congres te Aalst 1984, 7 blz. - correspondentie over het congres - programma van 

een zoektocht 
 

   

 
Gent Gentaj Laboristaj Esperantistoj 
 

   

 
Krantenartikel 60-jarig bestaan Esperantogroep te Verviers in 1968 
 

   

 
Bundel Esperantogroep La Kreskanta Stelo te Leuven (Wim De Smet) 
 

   

 
Documenten i.v.m. Esperantogroep Suda Lumo en Jan Jacobs 
 

   

 
Dossier Esperantogroep te Deurne (Frans Luyten) 
 

   

 
Esperanto-expositie te Gent door de Federacio de Laboristaj Esperantistoj 
 

   

 
Foto Esperantogroep Oostende bij viering twintigjarig bestaan La Konko 
 

   

 
Foto van Corry De Cock (1906-1986), stichteres van de Esperanto-groep te Gent: Gentaj Laboristaj Esperantistoj 
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Krantenknipsels Esperantogroep Oostende 
 

   

 
Over Esperantogroep La Konkordo te Kortrijk, Cesar Vanbiervliet en de Esperanto-collectie van Kortrijk 
 

   

 
Portret van Corry De Cock (1906-1986), stichteres van de Esperanto-groep te Gent: Gentaj Laboristaj 

Esperantistoj 
 

   

 
Groepsfoto van de Gentaj Laboristaj Esperantistoj te Gent 
 

   

 
Groepsfoto van de Gentaj Laboristaj Esperantistoj te Gent 
 

   

 
Kalmthoutse Esperantogroep La Erikejo 
 

   

 
Brief van Raymond Brulez aan Edward Symoens; brief Detlev Blanke; ex libris Edward Symoens; krantenartikels 

1993; 2 foto's bij graf in Heide-Kalmthout (1998); curiculum vitae 
 

   

 
Foto's van bijeenkomsten Esperantogroep La Erikejo te Kalmthout 
 

   

 
Foto's van lezing gehouden door Anita Scheenaerts, bij de Esperantogroep La Erikejo in Kalmthout; tekst in 

Esperanto over spoorlijn 12; 
 

   

 
Foto bij 20-jarig bestaan Esperantogroep La Erikejo 
 

   

 
Foto Huizingen, met Wim De Smet en Stella De Weerd (Esperantogroep La Erikejo), vermoedelijk in 1994 
 

   

 
Groepsfoto van esperantisten in het Arboretum van Kalmthout in 2001; krantenartikel Stijn de Koning 
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Jaarverslagen van de Kalmthoutse Esperantogroep La Erikejo 
 

   

 
Kalmthoutse Esperanto-jongeren; foto van bijeenkomst La Erikejo te Heide-Kalmthout 
 

   

 
Krantenartikels over Esperantogroep La Erikejo te Kalmthout 
 

   

 
Statuten van de Kalmthoutse Esperanto-groep La Erikejo; correspondentie 
 

   

 
Toespraakje in Esperanto en Nederlands bij 5-jarig bestaan La Erikejo te Kalmthout 
 

   

 
Foto's viering 80-jarigen bij Esperantogroep La Erikejo 
 

   

 
Uitnodiging viering 40-jarig bestaan La Erikejo 
 

   

 
Verslag 'Moment uit de geschiedenis van de Esperantogroep La Erikejo' 1971: een opvallende vrouwelijk lid van 

de Kalmthoutse groep 
 

   

 
Briefwisseling i.v.m. 'Week van de Internationale Vriendschap' te Kalmthout; uitnodiging en programma 

volksliedconcert te Antwerpen 
 

   

 
Briefwisseling met vnl gemeentebesturen, krantenknipsel, programma, brochure, uitnodiging 
 

   

 
Briefwisseling, fotokopie krantenknipsels, en programma 'Week van de Internationale Vriendschap' te Kalmthout 

in februari 1981 
 

   

 
Week van de Internationale Vriendschap' georganiseerd door de esperantisten te Kalmthout 1974-1981 
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Groepsfoto te Brugge bij viering 35-ste jaar van de Rega Societo : Bruga Grupo Esperantista (1902-1937) 
 

   

 
Esperantogroep Pacaj Batalantoj te Sint-Niklaas: programma van een toneelavond 
 

   

 
Limburgse Esperanto groep: statuten 
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