
HET ESPERANTO IN VLAANDEREN 

e eerste werkelijk a7.tieve esperantástt near dan voor gans 
het land is Komeandant Charles Lenaire neeeest,de bekende Aengo- 
reiziuer.Ig 1902 etichtte hij het tijdschrift"La Belna Sonorilo" 
Gat zijn einennon wae.in G teelfee jaer werden de eerste twee 
groepen gesticht:Arunne en Antwerpen.In de volgenne jnren:Leuven 
kent9Mechelen,erussel,Duffel,Boom,Lillebroek,Borgerhout,lierchem, 
en zelfs in eet Oost-Vlaamse dorp 111;aprijke.in 1905 volgde dan de 
stienting op 30 juli van de "Belga ligo Eepeeaetista". en ver- 
wijt de mpar sperantisten soms det e-ij te vel. een eng nesloten 
1;rinn blijven.Dat is niet juist.aer ;let en mogelijk eae,kwaeen 
zi;T net al.eerhande loanifeeteties naar buiten•Zij ornaniseerden 
o.a. conceeten(o.n. te Brun e) aar ee uitvoering esciliedde door 
de leden,en waar ee toeboop niet gering wees.Zij wisten te be- 
komen dat niezeend inder dan kardina 1 lercier een iniormatieve 
bijeenkomst deed doorgaan(10 dee.'1908)die e;evel d were door een 
tweede.M er /lom andant nh.Leelaire ;in na, r het ido over•De trou 
gebleven e perantisten etichtten dan in 1908 het maandblad"nol.a 
sperantisto".Tot aan de rste werelcioorlor vermeerderden de 

leden en de Jeroepen veorteInrend.Maar dan kwam natuurlijk de ( an 
ne)onderbreking•Het laatste vooroorlogs nun er ven "Belga Espe. 
rantisto" date rt van auen.1 14.11et kwan slechts weer uit met een 

dubbel nuzliner in Jan.-Feb.1921.Alle niet in spe 	restelde 
rtikèêen en medeGelin, en ver. chenen in zlet Vlaams n in het Fra 

Rond de j_ren 1 3U kwam een kritieke tijd.ne "Beige Ligo" al- 
heewel neutra ‹19wasebegrijpelijkebel isch.Ma,r in Vlaanderen wa. 
ren de noesten gespannen.Van de koninklijke belofte van gelijk- 
heid ie rechte en in feite voor de Vianingen was niet of niet 
veel in huis gekomen.b'en vlaaffis nat onalistieche beweging werd 
door de bisschoppen verboden.Borms,die men meer en meer als een 
zuivere idealist ging beechouwennwas nog ste ds ince gevangenis. 
Er ontstond een felle anti-belnische stroming.Ook diegenen die 
on 	 oi levenebescnouwei.jk nebiec wilden neutrael blij- 
ven lwar(e er velen eie ZiCA niet meer i eo "bel ieche" vereni- 
ging thuis voe1aen.2-Jr ontstonden "vlaa ee" or eniseties.In Ant. 
weipen was in 1929  een "Flannr inat grupo eeperantista gesticht; 
ne naam zegt veel.In eateelfd, 	r werd net aindblad "rlanera 
Esperantisto" upgariudai estic t.in nogal wat croepen,bij de Bel 
ga Ligo aangehloten,ontstonden vriávinnen..met ontsat-;namit#gen 
De "landra Ligo" k. nt e een snelle opnars.ln het begin eae het 
tijdschrift efEenaf vlaamsstrijdend.Ret maakte o.a. propaganda 
Itie or de Ijzerbedevaart.lie, was ook pncilisti.ch,eit neheel in 
overeenkomst met een stroming die in vele landen bestond.Verder 
ook kultureel.ileG maakte stunen uit ue wereldliteratuur bekend; 
terwijl het onze letterkunde in net buienlaed bekend maakte. 
het ma a'idblad verscheen ze r fe( elbiatig en ieder jaar w()rdianette‹, 
een kongres gehouden.flet eerste,00 begrijpedljk,in Antwerpen. 
!let is Jee feit dat ue Flandra Ligo en het blad zeer veel idee&• 

listen aaneprak.Er werd een greotscneepee a: tie op touw gezet 
met buitenlendse leerr ehten die Volgen de direkte esehmethodo 
les gaven.;net feb.nue er ven Flandrn •iJsperantisto vermeldt niet 
minder dan 76 secties(in V1aanderen alleenijvocr het jaar 1939. 
Na cie eerste jaargangen ver inneeeen (de bijdragen over pacifisme 
en Via mse strájd,verieoedelijk otedat de rapporten van •ee grepen 
en v n e beeteursvergaeeri gen te talrijk inir,n ge orden. 
op het konnrez van Brusece ie 1935 kwzin de heer Jakob Teiiing 
uit .goeterdam een voorstel neerleggen om een segrootme\ederlandse 
Esperanto-beweging" te etichten.Daar kwam echter niets van in 



En dan brak ee tweede wereldoorlog uit.In 1940 verscheen één 
nummer van "Belga Esperantisto"(Jan.eFeb.).°Flandra Esperan~ 
tisto" verscheen regelmatig tot en met Mei '40.Mear de Flandra 
Ligo liet nog tot oktober '41 vijf "Mededelingen" verschijnen 
toch een tijeschrift(je)!Nadien t tengevolge beeoek van de beztet.- 
tenue overheid bij de leiding zowel van de Belga als» van de 
Flandra Ligo,viel alle aktiviteit stil.Met één uitzondering. 
')e jeuedige groep "I'aco kaj Justeco" uit Bruege heeft gedurende 
gans de beeettingstijd voortgewerkt,en zelfs e e buitengewoon 
vo scheidene aktivite&t ontplooid.Regelati een cursus,daarbij 
regelmatige werkvergaderine-en voor de leden-dus de gevorderden.» 
Zelfs werd maandelijks e n sluikblad uitgegeven,onooglijk van 
uitzieht,want gecyclostil. rd ret slecee; materiaal,maar toch 
een fakkel in deze voor Esperanto zo donkere tijd.Het staat ver. 
meld in het 'ruiden boek van de weerstand• 
-e oorlog ging voorbijoin mei '45 verscheen "Flandra Esperan~ 
tisto" weeroin dec van heteelfde jaar verscheen ook "Belga 

e;sperantisto" 	or.Gok de Flandra Ligo organizeerde zich.Ma r 
wat een achteruitganp bij de werking jeist . 6r de oorlog.Toch 
lag de schuld niet hool''dzakelijk aen die oorlostijd. ;ar wel 
aan het feit det de groepen eie aleerwegen ontstaan waren door 

e de sehmicursussen van oe ja  een '37,'38 g: : een personen hadeen die 
een groep konden leiden.(0p het colloquium van 9.5.10~77 te Kal 

hout werd eveneens zeer sterk benadrukt dat het niet volstaat 
:;roepen op te richten;men moet ook bekwamex personen hebben om 
die :;roepen te leiden).De "Flandre Ligo" **rag slonk Zinder 
ogen.Dit was trouwens het geval niet alleen in* one land.Ook 
de buurlanden kenden dit euvel.In 1950 kwam een samenwerking 
tot stand met 	 uit liederiand.Dit gin bijzonder goed, 
o lang samideano 'aima do leiding had in Nederiand.In 1958 

kwam daar en einde aan,oe.e. voeral door de schuld van e n Nede] 
lander.het wae tot een eamens[aelting van beide e tijdschriften 
nkomen e en we hielden samen onze kongressen.Oneertussen had de 
" elga iiigo" ook met zware moeilijkheden te kampen.rit leidde 
•eveneen 	toenadering.In 1954 werd dan het eerste waarachti.. 

Beneluxkongr s gehouden te leuile.Uok met "Belja Esperanristo' 
kwam het tot een lusie.En zelfs konden wij in 1956 "Svisa Es-. 
pernantisto' er bij betrekken.lietgeen bijna onvermijdelijk was 
geworden,gebeurde in 19622de beide Ligoj kwamen bijeen en stn 
stieetten een nieuwe organisatie op federale basis.I4 dec.'61 
was de laatste "Flandra Esperantisto" verschenen. 
kie geen sindsdien gebeurd is kan nog niet tot de "geschiedenis" 
gerekend wodden.Het i 	nog steede aktueel.'rij hebben één over.» 
keepelende ligo voor gans het land,met gezaleentiljke kongresser 
en blad.Daarnaast kunnen de twee la afdelingen ook afzonderlijk 
in Vlaanderen en in Walionie werken,en ze hebben hun eigen in 
hun taal opgestelde "revuo" .0p het bovenverweld golloquiu 
werd ook de nadruk gelegd op de noodzakelijklleid aen te sluiter 

aktiviteiten die ig harmonie z jn met de onzeokontakten te 
zoeken met eergelijke bewegiwen,en,boor ons danoebentueel kon.. 
takt te hebben eiet het "Overlegcentrum van Vlaamse liereniginger 
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