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Aalst. Heel wat belangstelling voor het Vlaams Esperanto-kongres te Aalst. Op de derde 
rij rechts de heer Robert De Bondt, voorzitter van het kongres. ('a) 

«De Hondenwacht» (1951) en 
«Van zee tot schelp» (1956). 
Het honderdtal deelnemers 
aan dit Esperantokongres te 
Aalst zullen ongetwijfeld nog 
dikwijls terugdenken aan die 
ontmoeting en verlangend uit-
zien naar het volgende rendez-
vous, naar het terugzien van 
hun vrienden die ze daar ge-
maakt hebben. 

D.B. 

Esperanto-groep «la Pioniro» 
net Vlaams Esperanto-kongres te Aalst 
.Ye krokodilu»! — wat voor Esperantisten zoveel betekent als: .Spreek niet uw eigen 
aal in een gezelschap van Esperantisten!. — blokletterden de organisatoren in het 
kongresboek van het tweede Vlaams Esperantokongres, dat op 31 augustus, 1 en 2 
september, ingericht werd te Aalst door de aktieve Aalsterse Esperanto-groep «La 
Pioniro». 
Een noodzakelijke aanmaning? «Anemie» in eigen rangen? Evolutie in de Esperantobe-
seging? Psychologische motieven die de groei van de Esperantobeweging bepalen. 
la elk geval stof genoeg tot nadenken voor een legertje leden van de Vlaamse 
E--perantobond en enkele buitenlandse gasten tijdens een driedaags vriendschappelijk 
samenzijn in de gebouwen van het Aalsters Kapucijnenklooster. Zij zijn er immers van 
osertuigd: Esperanto is de enige taal waarmee u. in de hele wereld terecht kunt zonder 
tennis van andere talen. Esperanto is een volwaardige internationale taal die steeds meer 
Toepassing vindt in wetenschap, toerisme en handel, een kommunikatiemiddel tussen 
mensen uit alle landen, zelfs... de enige taal die men op korte tijd beter leert beheersen 
dan zijn eigen moedertaal. 

Esperanto is reeds lang een 
grip te Aalst. Onder impuls 

dhr. Van Overstraeten 
in 1927 een Esperanto-

us georganiseerd waaraan 
kursisten hebben deelgeno-
n. Een onverwacht sukses! 

tort daarop drukten verschei-
dene deelnemers de wens uit in 
let hartje van Aalst een Espe-
rantogroep te stichten. Op 28 
februari 1928 werd dit 'n wer-
lefijkheid. «La Pioniro« zag 

t daglicht! In 1931 organi-
rde de groep het tweede 

Vlaams Esperantokongres (het 
taste heeft plaatsgehad te 

twerpen). Dit kongres 
ide uit tot een van de 
epunten van de Esperan-

weging te Aalst. De groep 
verscheidene jaren erg ak-

def, nam deel aan kongressen 
aniseerde uitstappen an 
ussen. 

Vanaf 1939 werd het opnieuw 
stiller in dc Aalsterse Esperan-
tofamilie. 
In 1977 werd de Esperanto-
pap Aalst heropgericht. In 
.la Pioniro» kontaktblad van 
de groep lezen wij «De ge-
hiedenis van het Esperanto 
Aalst werd betrekkelijk ve'-

ledtg nagespeurd door onze se-
kretaris. Wij kunnen ze hier 

weergeven. Het is een his-
e van individuen en organi-

(ja. meer dan één) met 
gtepunten en overmijdelijk 
met tijden van volstrekte 

ilte. Onze groep be- 

schouwt zich, volgens zijn sta-
tuut, als de voortzetter van de 
groep gesticht op 28 februari 
1928 (de eerste officiële groep 
in Aalst) en heropgericht op 13 
december 1977 door o.a. één 
van de pioniers van 1928: R. 
De Bondt op initiatief van M. 
De Wit. Het huidig bestuur, 
waar u terecht kan voor infor-
matie bestaat uit: erevoorzitter 
Rob. De Bondt, Valerius De 
Saedeleerstraat 30, Aalst, 
voorzitter: Petro De Smedt, 
Hemelstraat 44, Dendermon-
de, sekretaris: D'Hondt Eriko, 
Wilgstraat 25A, Erembode-
gem, bestuurslid: Hugo Dos-
sche. Asserendries 103, Aalst. 
De maandelijkse vergaderin-
gen hebben plaats in de Katte-
straat 31 — boven de jeugdbi-
bliotheek (2' verdieping) elk 
laatste dinsdag van de maand. 
Daar kan u, ook dan terecht 
voor informatie over bijko-
mende konversatieavonden, 
kursussen en zo meer». 
In Aalst, ook in heel wat ande-
re steden van het Vlaamse 
land, worden regelmatig Espe-
ranto-kursussen ingericht. Een 
kursus voor beginners start te 
Aalst eind september, na 16 
lessen, waaruit de kursus be-
staat, is men — als men de 
lessen ten minste grondig be-
studeerde — klaar voor een-
voudige konversatie, lezen van 
alle literatuur, zonder te grote 
moeilijkheden en uiteraard 
klaar om te beginnen met kor- 

respondentie over de ganse 
wereld. Het Esperanto opent 
zo het raam op de wereld... 
Wellicht is het een gemeen-
plaats geworden te zeggen dat 
de auteur van het Esperanto, 
Dr. Ludovic, L. Zamenhof 
werd geboren op 15 december 
1859 in Bjalistok in Polen. Hij 
was het die in 1887 onder het 
pseudoniem «Doktoro Espe-
ranto» de «Lingvo internacia» 
lanceerde die al spoedig Espe-
ranto werd genoemd. Deze 
taal vond haar eerste aanhan-
gers in Polen en Rusland. 
daarna in Frankrijk, waarna zij 
zich geleidelijk over de hele 
wereld verspreidde. 
Tijdens het coloyuium van het 
kongres te Aalst zochten de 
deelnemers een antwoord op 
heel wat vragen: Wat is er 
verkeerd in onze beweging? 
Zijn onze hedendaagse struk-
turen nog voldoende sterk en 
aangepast aan de snelle evolu-
tie in onze maatschappij?, ge-
bruiken wij voldoende onze 
zeldzame middelen voor ver-
dere doorbraak?, Handelen 
wij ja dan niet naar efficiënte 
en doelgerichte normen?... 
Daarnaast stonden ook nog 
heel wat andere aktiviteitcn op 
het programma: een originele 
Esperanto-film, een televisie-
spel waarin het Esperanto een 
voorname rol speelde, een ge-
leide wandeling in de stad 
Aalst, een beiaardkoncert 
door stadsbeiaardier P. De 

Smedt, met werken van Ma-
thias Van den Gheyn, Paul 
Lincke, Armand Preud'hom-
me, Karel Mestdagh, Ignace 
De Sutter en J.S. Bach. De 
kulturele avond, een koncert 
door Herman Elegast (klein-
kunst) het Malufi-kwartat (ne-
gro-spirituals), Louis Van der 
Paal en Kristiaan Van Inge-
Igem (koncert voor twee clave-
cimbels) kende een talrijk 
gehoor. 
Het kongras werd zondag 2 

september besloten met een 
officiële plechtigheid waar o.a. 
de 	letterkundige 	Karel 
Jonckheere het woord heeft 
gevoerd. 
Karel Jonckheere is in 1906 te 
Oostende geboren. Hij schreef 
naast poëzie geinspireerd door 
het dagehiks bestaan, ook no-
vellen, pittige reisverhalen, es-
says en kritieken. «Spiegel der 
zee» (1946) is een terugblik op 
de jeugd van dc dichter. Ande-
re belangrijke bundels zijn 
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