Tekstoj de Frans Van Dooren (1905-1996), ricevitaj de Ulrich Lins en aŭgusto 2016
(kompletigita de Roland Rotsaert, majo 2022)

Du tajpitaj paĝoj

HISTORIO DE LA LABORISTA GRUPO ESPERANTISTA
" S O L I D A R E C O"
I.

La Fondiĝo

Je belega, suno tago en la somero de l' jaro 1933, du junaj senlaboruloj sur benko en la urba parko de
Antverpeno sidis kaj interparolis. Nek pri la vetero tiel bela, nek pri la gajaj kantado j de la birdetoj ili
parolis. La temoj priparolitaj pli seriozaj estis.
La du homoj, ambaŭ anoj de I.A.H. [Internationale Arbeiterhilfe] babiladis pri la malplena ĉiutaga
vivo, sencela kaj sensuna de l' senlaborulo, kaj pri la vivkondiĉoj de la tutmonda laboristaro en
ĝeneralo.
Estis en plena krizperiodo kaj vere, reh8oje, mizere kaj sencele la vivo de milionoj da senlaboruloj en
la tuta mondo estis, sed eĉ la vivkondiĉoj de tiuj homoj, kiuj ankoraŭ laboris, tute ne estis enviindaj.
Aĉaj estis la salajroj kaj multekosta la vivo. Multaj estis la strikoj, proklamataj de la laboristaj en ĉiuj
landoj de la mondo kaj tre ofte la laboristoj estis devigiitaj barakti kun policanoj aŭ militaristoj, kiuj
gardis la fabrikojn kaj la laborejojn.
Ankaŭ la belga j gelaboristoj travivis tempon malgajan kaj malfeliĉan. Tre severe kaj kruele la giganta
monsstro "Senlaboreco" ankaŭ regis en nia malgranda lando, kaj multaj homoj, junaj kaj maljunaj,
senlaboriĝis, vidante antai si nur nigran, malluman estontecon, plena da zorgoj, plena da ĉagreno.
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Estas pri ĉio-ĉi ke babilis la du homoj: [Jules?]1De Graeve kaj [Frans] Van Dooren. Antaŭe ili renkontis
unu la alian en laboristtendencaj medioj, sed ne konatiĝis pli intime.
Tamen tiun tagon ili malkovris, sur la benko en la verda parko, siajn politikajn ideojn kaj konstatis ke
iliaj tezoj similis.
La kamerado De Graeve, dum la interparolado, englitigis vorteton pri Esperanto, sed Van Dooren, kiu
por la unua fojo en sia vivo diskutis pri tiu lingvo, deklaris ke ĝi valoris nenion al li; li pli interesiĝis en
la politiko.

1

En ‘Belga Esperantisto’, majo 1928, aperis jena korespondpeto: “Junulo 15jara deziras korespondi kun
fremdlanda Esperantistino vizitonta la mondkongreson en Antverpeno, JULES DE GRAEVE, Boomgaardstraat,
206, Berchem-Antverpeno. “

Estante jam fervora Esp-isto, k-do De Graeve ne atendis por komenci la propagandon kaj per
altrudanta argumentado, li sukcesis interesigi Van Dooren. La rezulto: ambaŭ ili enskribiĝis por la Espkurso.
La somero de la 1933a estis emocia epoko por la laboristoj. La krizo esti je la supro. Ĉie esplodis
strikoj. Kompreneble por la klaskonsciaj laboristoj la tasko ne mankis. La du novaj amikoj, kiel
membroj de la I.A.H., ne timis meti siajn fortojn je la dispono de tiu organizaĵo. Baldaŭ ili apartenis al
la Federacia komitato de I.A.H. Tie ili konatiĝis kun tria kamarado, same fervora kaj helpema: la k-do
Pierre Gillade.
Post kelka tempo, De Graeve opiniis ke, kreante Esp-grupon, ili certe povos varbi novajn membrojn
kaj samtempe propagandi pli bone. Sed por starigi grupon, ili troviĝis antaŭ tiu ĉiama maifacilaln, kiu
estas la malhelpo por la laboristoj sur la vojo de la progreso: la monmanko. Tamen la ideo de De
Graeve estis realigita.
Grupo fondiĝis kiu estis ĉelo de la I.A.H., kiu ankaŭ materie subtenis la novan kreitaĵon. La fondintoj
serĉis la komunistan ejon en la Seefhoek por loĝigi sian organizon. Tuj oni komencis varbi membrojn
kaj Van Dooren, kvankam li nem novulo, komencis kurson.
Marto 1934 estis grava momento por "Solidareco", ĉar tiam okazis la unua leciono: oni estis 30-ope.
Tiu unua oficiala kunveno estis bela rekompenso por la kuraĝuloj. Poste de tiuj 30 personoj
enskribiĝis 25, el kiuj la duono astis komunistemuloj.
Tamen la vivo de la grupo ne pasis glate. La jaro 1934 estis malbona jaro por la laboristoj. Kiel
kuriozaĵo, ni aldonu ke el la 24 membroj de la grupo en tiu momento estis nur unu kiu laboris. La
mizero kaj la senlaboreco regnis ĉe. En Turnhout, la senlaboruloj, akre tuŝitaj per la ekonomia
situacio, okazigis incidentojn. Tiuj mizeruloj eĉ kuŝis teren sur la Granda Placo de la urbo kaj la
estraro kun la polico estis sonhelpaj antaù ĉi-tiu manifestacio. La anoj de la nova grupo, kiu kiel ĉelo
de la I.A.H., ne estis tute fremdaj al tiuj okazintaĵoj, same kiel ili vojagis tra la lando por propagandi
por la laborista movado. Sed la polico estis pli potenca ol la eta aro da agantaj militantoj, kaj ĝi
sukcesis venki la movadon. En Antverpeno, domserĉadoj okazis kaj ankaŭ la I.A.H. estis viktimo de la
polica interveno.
Post la suprennomitaj okazintaloj, la I.A.H. ne plu povis subteni la grupon, kiu necese devis serĉi aliajn
rimedojn por daŭrigi la vivon. Ĝi fariĝis memstara grupo, kaj kvankam oni antaùvidis elspezon de 25
frankoj pomonate, tio tamen havis la avantaĝon esti malpli ligita al politika organizaĵo. Ĝia nova ejo
estis en la "Pannenhuis", Conscienceplein, kaj la translokigo okazis en Julio 1934. Tiam al la grupo jam
aliĝis kelkaj spertaj Esp-istoj, inter kiuj k-do Pols, kiu estis elektita prezidanto. Sed iom post iom la
estraro komprenis la necesan aliĝi al internacia Esp-a organizaĵo. Tial ĝi skribis al Rotterdam por peti
aliĝon al I.P.E., kies membraro atingis tiumomente 25.000. Sed tiu aliĝo enhavis tri kondiĉojn:
1) Starigi I.P.E.-sekcion en Belgio;
2) Iri al Lille por ĉeesti kongreson de I.P.E. - La grupo decidis sendi De Graeve al la kongreso kun la
propono organizi la sekvontan kongreson en Antverpeno;
3) La grupo devis eldoni gazeton (200-300 ekzempleroj) por dissendi al ĉiuj sekcioj tra la mondo. En
tiu informilo, oni devis pritrakti la labormanierojn en la strikoj kaj la vivkondiĉojn en la lando. La belga

I.P.E.-sekcio eldonis "Belga Proleto". Kontraŭe ĉi-tiu sekcio ricevis la informilojn de la aliaj
eksterlandaj sekcioj.
Kaj tiel okazis…..
(Daŭrigota.)

Letero 22.03.1980, Frans Van Dooren al Ulrich Lins
Mi ne memoras ke vi skribis al mi en la jaro 1975, sed tio tute ne estas mirinda. De post tiu tempo
tiom multe okazis en mia vivo. Mi malsanis pro kancero en mia cerbo, mi travivis teruran operacion
kiu plene sukcesis malgraŭ mia aĝo, sed la resaniĝo estis longa kaj malagrabla. Feliĉe la kancero esti
sne malica kaj ne necesis radioj. Intertempe mia aĝo komencis premi kaj mi plurfoje transloĝiĝis kun
ĉiuj malhempaĝoj kiuj akompanas tiajn manovrojn. Nuntempe mia cerbo funkcias kvazaŭ nova.
Sufiĉas pri miaj privataj malfaciloj. Jen pri IPE. Jes mi multege laboris en kaj por IPE, sed multaj faktoj,
paperoj kaj detaloj kun ekzaktaj detaloj malaperis dum la milito kaj la morto de la interesatoj; fakto
estas ke laŭ mia scio mi estas proksimuma la sola survivanto. La stalinista periodo ankaŭ multe
forviŝis. La centro iam estis en Gemranio, poste en Nederlando kaj finfine en Antverpeno.
La antverpenan grupon mi fondis mi mem, en 1931-1932 kaj ĝi tiuj floris abunde. Iom pli poste mi
helpis starigi IPE-grupon en Bruselo. Antverpeno ĉiam estis fortika bastiono de Esperanto (kaj
ankoraŭ estas). En 1935 estis ses aŭ sep grupoj, ĉiatendencaj, kvankam ke la ekonomia krizo estis
terura ĉi-tie. Mi estis senlabora. Mian tutan tempon mi dediĉis al Esperanto aktivante 12-14 horoj
tage al tiu afero, ofte subtenante la IPE-grupon “Solidareco” per mono prenata de nia ne ekzistanta
familia budĝeto. Multaj rifuĝintoj el Germanio, Bulgario kaj Aŭstrio venis frapi al la pordo por helpo.
Nia malgranda hejmo similis al hoteleto. Mi devenis malriĉega kvazaŭ preĝejomuso. Je tiu momento
pro la minacanta politika situacio oni metis miajn ŝultrojn sub la pezo de la jugo de la redakcio de la
IPE-periodaĵo “Sur Posteno”. Aldoniĝu ke iuj de niaj t.n. rifuĝintoj estis spionoj, aliaj friponoj aŭ tute
simple profitantoj. Kiam la mizero estis plej ekstrema, mi trovis ie malgravan laboron. La situacio
iomete pliboniĝis por mia familio, mi transloĝiĝis al alia urbo, starigis gigantan Esp-grupon kaj tiam
venis la milito. Post la milito la IPE-grupo “Solidareco” reaktivis, sed ie resorto estis kasata.
Malgraŭ ĉio, multaj dokumentoj de IPE saviĝis, sed neniu interesiĝis. Mi kiel eble plej kolektis la
ruinojn kaj transdonis parte al nia Antverpena Urba biblioteko, parte al la Belga Esp-Instituo [=
Fondaĵo Vanbiervliet, Kortrijk] kaj parte al la Internacia Esp. Muzeo en Vieno. Mi mem gardis nenion
krom miajn memoraĵojn kaj miajn vortarojn ĉar mi ankoraŭ multe korespondas kaj verkas.
Jen, mia plumamiko kara, proksimume la tutan historion donendan.

Letero 09.01.1981, Frans Van Dooren al Ulrich Lins
Mi ricevis vian leteron hodiaŭ, kaj mi respondas tuj, tial ke ne mi al vi perdas tempon je nia esplorado
de la historio de IPE!
Samideano A. Respe2, kiu dum du ĝis tri jaroj estis la ĝenerala sekretario de IPE estis de mi sufiĉe
bone konata. Tiutempe li ŝajnis al mi proksimume 35-jaraĝa, malriĉa, malbone vestata, laŭŝajne
germana rifuĝinto, kiu ege bone, eĉ majstre scipovis la lingvon Esperanto. Li venis du aŭ tri fojojn al
Antverpeno loĝante ĉi ni. Li ne aspektis judon. Mi devas bedaŭrinde aldoni ke mia edzino kaj mi ofte
donis loĝadon al germanaj rifuĝintoj kiuj montris sin aventuristoj, profituloj kaj eĉ spionoj. Mia edzino
multe ĉagrenis, ĉar ni estis malriceĝaj. De A. Respe, mi post la dissolvo neniam plu io aŭdis. En
Sovetio li estis nekonata.
La belga IPE dissolviĝis sekve de mia transloĝiĝo al alia urbo kaj pro la fakto ke oni ne trovis
anstataŭulon je mi. Reveninte al Antverpeno la IPE-grupo revivetis kaj la kunvenoj de la grupo
daŭrigis pli malpli regule kaŝe dum la germana okupado. Sed la soldatiĝo k.t.p. de la membroj kaj la
nelibervola laboro en Germanio, Pollando, Francio kaj Rusio perdigis tro da sango por survivigi. Post
la milito la membrorestaĵoj aliĝis al aliaj grupoj laboristemaj aŭ U.E.A.-emaj. Mi mem estas dumviva
membro de U.E.A., sed ne plu aktivas en iu grupo ajn. Mi multe korespondas (malfeliĉe la malnovaj
geamikoj mortas unu post la alia). Mi klopodas ankaŭ daŭrigi mian literaturan laboron laŭpove.
De Léon Bergiers mi nenion plu scias. Eble mortis? Mi serĉos…
La, por via laboro, plej interesaj dokumentoj estas miaopinie en Kortrijk, sed estas ne neeble ke iuj
aĵoj transloĝiĝis al Vieno.
La skismo (se efektive temas pri skismo provikita de el Britujo) restas ankaŭ por mi enigmo.3 Mi ja
scias ke la Sennaciisma flanko de la Esp-Laborista movado kontrauagis, tiutempe, sufiĉe akre kontraŭ
I.P.E. Eble tie vi povus klopodi lumigi vian lanternon?
Mi solene promesas al vi ke mi al vi sendos ĉiujn novajn novaĵojn haveblaj.
Mi multe interesiĝas al via historia laboro. Foje, kiam malnova kaj maljuna amiko mortas, la familio
sendas al mi la hereditajn Esperantaĵojn troveblajn.
Se tio interesas vin, mia cerbo-operacio plene sukcesis kaj ne lasis postsignojn. Mi nun havas 75
jarojn.
Multan sukceson en via laboro kaj en via vivo!
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En la marĝeno: “P.S. A. Respe, iom mistera personaĵo, estis sinonimo aŭ pseŭdonimo de nomo de mi ne
konata; li loĝis en Nederlando ie…”
3
En la marĝeno: “La brita IPE-anoj tamen estis gis laste tre fidelaj.”

Intervjuo en Hungara Vivo, 1975-2 aŭ 1978-2 (aldonita majo 2022)

Mi havis kaj havas ricplenan vivon! (el Hungara Vivo 1978-2, p. 56))
Intervjuo kun Frans van Dooren
Li estis aktiva verkisto kaj movadano dum la tridekaj jaroj, aperigis plurajn librojn en Esperanto, sed
antaŭ kelka tempo eĉ tiel profunda konanto de nia kulturo, kiel W. Auld, informigis el la libreto Nia
originala prozo de Apolloner, ke la pseŭdonimo F. V. Dorno, kaŝas la flandron Frans van Dooren. Fine
de la pasinta jaro HEA aperigis du liajn verkojn en unu volumo, unue publikigitajan antaŭ kvardeko da
jaroj. Profitante la tiucelan kontaktigon kun la aŭtoro, ni petis lin doni mallongan intervjuon por
Hungara Vivo.

Sinjoro Van Dooren, la nuntempaj esperantistoj apenaŭ scias ion pri vi. Ĉu vi povus kontentigi la
scivolon de la estontaj legantoj de via libro?
Ne tre plaĉas al mi klaĉi pri mi mem, sed mi cedas al via scivolemo. Mi naskiĝis la 15-an de aprilo
1905 en Mechelen (Belgio). Mi edzigis antaŭ 50 jaroj, kaj fariĝis esperantisto en la jaro 1932. Mi
laboris tre aktive en la tiutempa movado: mi gvidis kursojn, estis ĉefredaktoro de la siatempe tre
konata progresa, laborist-tendenca revuo Sur Posteno, kiu malfelice malaperis dum la millito. En la
Antverpena regiono mi sukcesis kunlaborigi diverstendencajn Esperanto-grupojn, sur bazo de
neŭtrala agado (propaganda ktp.), kaj E. K. I. (Esperanto-Komitato Intergrupa) ankoraŭi hodiaŭ
ekzistas kaj funkcias, kvankam neniu plu memoras min. Sic transit gloria mundi! Tamen, antaŭ kelka
tempo la Antverpena grupo „La Verda Stelo" honoris min kiel malnovan membron.
Kiel vi malaperis el Esperantujo?
Vidu, krom Ia diritaj aktivadoj mi estis ĉefredaktoro de Flandra Esperantisto (de 1937), komitatano de
kvar-kvin grupoj kaj organizoj. Mia hejmo estis azilo de esperantistaj vaguloj kaj rifuĝintoj el
Germanio, Hungario, ktp. Mi devas diri, ke inter ili troviĝis ankaŭ profitemuloj eĉ spionoj ... Mia
situacio finfine fariĝis netolerebla, kaj fizike, kaj familie, kaj ekonomie. Mi transdonis la torĉon al la pli
juna generacio, kaj malricega, en la aĝo de 40 jaroj, mi rekomencis studi, akiris diplomojn kaj denove
mi povis prizorgi mian familion. Mi finis mian profesian karieron en 1967 kiel ĉefdirektoro de granda
internacia firmao [Hens’ Concern International NV, rr], kun verda stelo kaj progresista koro. Mi estas
dumviva membro de UEA.
La lerta konstruo de Levu la manojn! vekis la supozon, ke vi estas profesia dramaturgo. Ĉu vi neniam
laboris sur tiu kampo?
Fakte ne. Mi komencis mian karieron kiel arkitekto, sed poste altiris min la agrikulturo. Mi farigis
specialisto pri la nutraĵoj de bestoj. De tiu punkto estis nur unu pašo gis la temo de la psikologio de
bestoj. Sed reen al la demando, vere mi okupiĝis pri teatro: meze de la tridekaj jaroj mi starigis viglan
teatran grupon, kvu ludis ĉie en Belgio, ankaŭ por neesperantistoj: en malsanulejoj ktp. Tiam mi
komencis verki Esperantajn teatraĵojn. Cetere ambaŭ verkoj nun reeldonitaj — Stultulof kaj Levu la
manojn! — estis tradukitaj al la flandra lingvo kaj luditaj de profesiaj aktoroj en granda teatro. (El

Stultulof oni faris komedion.) Ĉio ĉi estas grava ne por mi mem, sed por Esperanto: ĝenerale oni
tradukas en Esperanton, sed malofte el Esperanto, cu ne?
Cu vi havas aliajn verkojn?
Jes, multajn, Poeziaĵojn, mallongajn rakontojn kaj unu teatraĵeton dulingvan: en ĝi Esperanto alternas
kun nacia lingvo. Oni povas facile adapti ĝin al kiu ajn nacia lingvo. Ĝia titolo estas Kia miksaĵo! Mi
verkis ĝin — en la jaro 1938 ĝi aperis — por kongresoj kaj aliaj Esperanto-festoj, sed tiu ĉi teatraĵo
estas bone prezentebla ankaŭ al neesperantista publiko. Mi verkis kaj verkas ne nur en Esperanto,
sed ankaŭ nacilingve: teatraĵojn, rakantetojn kaj skizojn por radio, detektivajn romanajn (unu estas
tradukita en Esperanton). Krome sciencajn artikolojn, studaĵojn, precipe pri la psikologio de la bestoj.
Por studi tiun temon, mi travojaĝis la kvin kontinentojn. Pro mia inklino al soleco, mi vojaĝis sola tra
multaj fremdaj urboj kaj sovaĝejoj. Mia edzino estis tre komprenema pri tiu mia aventuremo, pro kio
mi šuldas al ši profundan dankon. Intertempe mi notis, skribis, verkis. Envere enviinda vivo, sed ne
ĉiam facila, nek agrabla. Tamen, riĉplenan vivon mi havis kaj havas!
Kiuj estas viaj tempopasigaj okupoj, se entute restas por vi libera tempo?
Lingvostudado — tio estas logika sekvo de mia vagemo,interalie de la anglaj dialektoj, pentrado (iam
mi studis arton, kaj la ilustraĵojn, kiuj aperis en la unua eldono de Stultulof, mi mem desegnis), kaj
admirado de la naturo.
Kian impreson vi havas pri la nuntempaj esperantistoj?
Mi bedaŭras, ke por tro multaj nia internacia lingvo estas nur amuzaĵo, anstataŭ serioza mondafero.
Tamen mi persone ne kredas, ke Esperanto faros mondpacon. Mi estas, jes, idealisto, sed ne
utopiisto!
Sinjoro Van Dooren, dankon pro la intervjuo.
V. Benczik

* F. V. Dorno: Satiroj. (Aventuroj de L. R. M. Stultulof la X-a — Levu la manojn!), Budapašto 1977. 19
cm, 140 p. Prezo 12,— ned. gld.

Foto ‘Kontraŭfaŝista demonstracio’

Originala formato: 6 x 6 cm
Dorsa mencio:
“Kvar Esp-grupoj laboristemaj partoprenis al kontraŭfaŝista demonstracio. Jaro 1934. La flagportanto
X mortis en koncentrejo.”
[Unua flago: Konkordo Kortrijk? – tria flago: Oostende?]

Foto “Bicikla vojaĝo”

Originala formato: 9 x 6 cm
Dorsa mencio:
“Bicikla vojaĝo de Antwerpeno al la germana landlimo okaze de Esp-trilanda renkontiĝo en la jaro
1934 (ĉ. 200 km). F. Van Dooren (tenas flagon) partoprenis tiutempe al ĉiuj Esp-manifestacioj. La
delegacio konsistis el ses personoj.
D-ro Pol Denoel el Lieĝo (Belgio) organizis tiujn renkontiĝojn. Ni devis veni de Antv., 150 km. Ĉiuj
vojaĝoj faris biciklete.”
[En ‘Belga Esperantisto’ kaj ‘Flandra Esperantisto’ troveblas neniu informo pri tiu renkontiĝo.]

Grupa foto (aldonita majo 2022)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Solidareco.jpg
La viro kun la pipo, meze, estas Frans Van Dooren.

Biografieto (el Wie is Wie in Vlaanderen 1980)

VAN DOOREN Frans. Schuilnaam: F.V. Dorno. Afgevaardigd Beheerder. °Mechelen, 15.04.1905.
Gehuwd met Verdoodt Rachel. Huisvrouw. Opleiding: Koninklijk Atheneum Mechelen. Loopbaan:
beheerder van maatschappijen; direkteur generaal (nu op rust gesteld); Hens’ Concern International
NV; BPC NV (Bosbouw). Auteur, lid van de Sabam-auteursvereniging. Beroeps: Van Eycklei 24-2, 2000
Antwerpen, tel. 031/32.56.92. Privé: Chemin de Waillet 1, 5413 Baiilonville, tel. 084/31.24.66. Datum
info: 24.10.1979.

