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Cesar VANBIERVLIET 

vicdelegico de la 	
Tre Estimata Sinjoro, 

Sinjoro Debrouwere , nia prezidanto ,telefonis al mi tre gravan kaj 
ĝojigan novaĵou, ke mi ne: povas reteni min por skribi al vi ti tiujn 
liniojn, 
Unue mi prezentas min mem. 
Mi lernis Esperanton en 1926 kaj restis fervora esperantisto gis 1930< 
En 1930 mi tute forlasis la esperanto movadou ĝis 1970. Do mi for-
restis dum pli ol 40 jaroj. 
Ce mia emeritigo, mi revenis en la movado pli fervora esperantisto ol 
autaùe, kvankam mi devis relerni la lingvon. 
La unua afero kiun mi faris en 1970 estis zorgi ke miaj propraj rest-
antaj espera.:taĵoj estu savitaj por niaj posteuloj, mi tuj seup?rlvi-
gis la amason da esperantaĵo , libroj ,revuoj ktp, kiuj kuŝis en mia 
subtegmeutejo sub 40 jaro da polvo, meze de aliaj forĵetiudaĵoj aù 
ne plu uzitaj oojektoj. Komprenebel jam multe da valoraĵoj jam perdi-
ĝis, tian mi vizitis mian amikon la urbo bibliotekisto kaj proponis 
al li" Fondi Espera.ato Sekcion" ea la biblioteko kontraù donaco de 
mia tuta' esperanto biblioteko. Li tuj akceptis kaj mem propoaais al;eti 
tiu jare certan nomoroa da esp. lioroj kaj biadigi je kostoj de la 
biblioteko tiuj jarkolektoj de revuoj kiujja mi sukcesos kompletigi. 
MI sukcesis ankaù entuziasmigi S° Debrouwere por tiu afero kaj li tuj 
helpis morale kaj finance kaj precipe per la sama gesto kiel mi-
donacante sian propran esp. bibliotekon kaj la rezulto estis tre kon-
tentiga kaj superis tiujn niajn esperojn, cetere trafoliumante nian 
katalogon konvinkigos vin pri nia sukceso. t 800 titolojn gi enhavis 
kolektita en apenaù du jaroj. Sampoŝte mi sendas ekzempleron de nia 
unua katalogo. 
Ciumonate novaj akiraĵoj pliritigas nian Espera.ato sekcion- precipe 
per donacoj aù pere de mia vigla intertaTigado kun la diversaj ekster-
landaj Muzeoj de Esperanto aù amikoj koresnor_dantoj, kies nomon vi 
trovos menciita en la katalogo. Car estas kutimo et lego por la 
Fondaĵoj, mencii la devenon de la donacoj. 
Tial mi treege esperas ke ankaù vian nomon figuros en nia tre proksi-
ma reeldono de la katalogo, kiu enhavos pli ol 35 panoj kun pli ol 
2.000 titoloj. 
Por ke mi povu rezervi en gi belan lokon, mi treege dezirus ekscii 
kiujn revuojn aù esperantaĵoj vi intencas donaci al nia biblioteko, 
se tio estas al ebla.kompreneble. 
Mi tiuokaze prokrastigos la presadon ĝis via respondo. 
Mi posedas centoj kaj centoj da nekompletaj jarkolektoj de diverslan-
daj revuoj, kiujn mi kun multe da peno kaj elspezoj klopodas komple-
tigi, preskaù tiam la mankaataj numeroj venas el eksterlando kaj la 
sendkostoj estas tre altaj kaj pripensi ke eble la sanaj numeroj 
estas ankoraù akireblaj en nia propra lando. 

Universala Es eranto Asocio p 



Ci jare la )iblioteko bindigis II0 jarkolektoj de diversaj revuoj kiuj mi 
sukcesis koranletigi kaj por kiuj la biblioteko elspezis e 25.000 fr. 
Kaj bona antaùvido la bibliotekisto kaj 5 el la oficj_stoj de la biblioteko 
sekvos nian esperanto kurson kiu komenciĝos meze de ïa..uaro, tio estas bon=.. 
a.ntaùsigno por la estonteco de nia Esperanto sekcio.' 
Plie kiel danko por la jam farita laboro kaj elspezoj ,la estraro de la 
biblioteko decidis nomi la Esperanto '̂ekcion 

"Fondaĵo Cesar Vanbiervliet". 
La supre dirita decido implicas kaj TIO ESTAS TRE GRAVA, ke de nun nenio 
el la kolkktita espera::taĵo povas esti vendita aù detruita. 
Tio estas leĝo ankaù por la aliaj tre gravaj fondaĵoj kiuj ekzsitas en la 
biblioteko kiuj Cefe devenas de riĉaj nobelaj familioj. 
Nun mi estas certa ke Sio estos bone gardata por ni kaj niaj nosteŭíiioj. 
Ni nun fina estimata Sinjoro, esperante baldaù legi ion de vi kaj samtempe 
mi profitas la okazon kaùze de 1' proksima jarganĝo por deziri al vi kaj 
viaj karaj ĝojplean , sukcesan kaj sennuban 1974. 

Altestime via, 

Honora oficejestro de la urbadninistracio. 



GERARD DEBROUWERE 

Magdalenastraat 29 

8500 KORTRIJK 	 28-I2-73 

Dhr. Henri Sielens 
Falconnui 2I 
2000 - Antwerpen. 

Beste vriend Henri, 

Uw telefoontje was voor mij wel een aangename verrassing; 
ik was juist terug van Brugge waar ook oude tijdschriften opgehaald 
werden. 

De laatste tijd kon ik vaststellen dat esperantisten die 
"op pensioen" gingen,00k in de E-beweging rust namen en grote kuis 
hielden in de papieren waarvoor ze geen of nog onvoldoende belangstelling 
hadden. Ook ik ben zogezegd "op rust" maar blijf onrustig actief voor 
Esperanto. 

Al mijn boeken, en ook deze ontvangen uit de erfnis van Jw.Terryn 
werden aan de stadsbibliotheek geschonken; daarbij voegde zich onverwacht 
C. Vanbiervliet, een van mijn oud-leerlingen uit 1928, sedert 4 jaar 
op pensioen als bureauchef bij het stadsbestuur, nu opnieuw entoesiast 
esperantist geworden; deze kreeg vrije toegang tot de verschillende 
diensten van de bibliotheek en zorgt om alles te ordenen en op fiches 
te brengen. De hoofdbibliothekaris vond dit uitstekend en is nu ook 
doo: de esperanto-virus aangetast Zo kwam een officieel Esperanto-fonds 
tot stand, met het belangrijk gevolg dat dit ganse bezit niet meer mag 
verdwijnen. Vroeg of laat zal dit wel geraadpleegd worden bij studie 
over het ontstaan van Esperanto in ons land; daarom ook zijn wij op zoek 
naar dokumenten uit de eerste periode. 

De ingebonden delen van Belga Esperantisto, te Antwerpen 
gekocht, heb ik kagezien, en op de band van een dezer staat "Fr.Schoofs". 

Deze werden hier onlangs geraadpleegd voor de samenstelling van 
een herdenkingsalbum over apnt)eker Oscar VanSchoor. 

Aan Vanbiervliet vroeg ik het beschikbare katalogusgedeelte op 
te sturen; dit moet nu nog merkelijk aangevuld worden en er wordt 
gewacht op wat nog bij u los komen kamvoor het opmaken van het 
eerstkomend bijvoegsel. 

Inmiddels al het beste voor 1974 en nogmaals: merçi 



27-3-74 

Kara amiko Sielens, 

Ik zit nog altijd verdiept in het uitpluizen van de oude jaargangen; 
in Bega Sonorilo vind ik een zeer rijke oogst va:, inlichtingen over de 
eerste Kortrijkse esperantisten. De universitaire groep van Leuven werd 
gesticht door P. Mattelaer, onze voorzitter geworden in I927 en voor 
de universitaire groep Gent vind ik.D-ro Seynaeve uit Kortrijk, die een 
zeer belangrijke rol gespeeld heeft in de E-beweging, doch later verdwaalde 
naar Ido. 

Volaptik had insgelijks een steve aanhang in Kortrijk, en een zekere 
Wagenaere werd zelfs aangeduid als lid van de V-akademie. 

Ook in Helga Esperantisto vanaf 1928 vind ik een boer herinneringen 
over onze eerste leergangen die buitengewoon sukcesvol waren. Al mijn 
oud archief is grotendeels vernield tijdens het bombardement van 1944 
en veel details waren mij ontsnapt en komen mij nu weer te binnen. 

Van Helga Sonorilo ontbreekt de eerste jaargang; ik zoek of er niet 
ergens inzage kaf van bekomen worden. 

Vanbiervliet is nu bezig alles in te schrijven, waarvoor hem de 
desbetreffende registers van de stadsbiblioteek toevertrouwd zijn. 
Bijkomende boekenrekken voor klassement bekomen wij ook. Kinde april 
of begin mei wordt het Esp.fonds officieel ingehuldigd; als belangrijk 
schenker wordt u dan ook uitgenodigd. 

Onder de varia-tijdschriften zijn er wel dubbels, maar een aantal 
nummers werden gevonden wat toelaat onvolledige jaargangen aan te vullen 
en dan te laten inbinden. Zo is er ook het eerste nurmner van Heroldo 
dat uiterst zeldzaam geworden is; de er op volgende nummers worden mogelijk: 
wel hier of daar uitgevist. De nummers van "Esperanto Triumfonta" te 
Antwerpen gedrukt hadden wij al, doch af en toe is uitwisseling mogelijk 
voor andere ontbrekende stukken, bij verzamelaars uit het buitenland. 

Het is spijtig dat de laatste jaren zoveel verloren (of vernield) 
is geraakt uit het archief van oudere esperantisten die uit de actieve 
beweging getreden zijn. Het is nu wel een uitzondering geweest een 
biblioteek td linden die werkelijk belang stelt in al wat Esperanto en 
andere hulptaal projekten betreft en daarvoor betrekkelijk grote uitgaven 
doet. Voor de toekomst kan dit wel een belangrijke bron van inlichtingen 
worden als het hulptalenprobleem wetenschappeijk bestudeerd wordt. Het is 
dan ook best zoveel mogelijk alles bijeen te houden. In dit verband b.v. 
heb ik kort geleden al de mij bekende inlichtingen verzameld over Oscar 
VanSchoot, dit voor de samenstelling van een brochuur uitgegeven door 
de bond van apotekers; in uw brochures vind ik nu nog een hele boek 
inlichtingen, doch nu te laat. 

Er moeten nog wel veel zolders zijn waar een en ander uit te vissen is 

In adder geval een dikke merçi aan u en tot ziens bij gelegenheid, 
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