MOVADO
HET BENELUKSA KONGRESO TE GAST IN CHARLEROI
In Charleroi, op loopafstand van het station, vond
van 19 tot 22 september 2019 het Benelux-congres
(BK) plaats. Het werd officieel georganiseerd door
de Association pour l’Espéranto, de Waalse Esperantovereniging. In de praktijk werd het georganiseerd door actieve esperantisten uit de hele Benelux:
zo was Valère Doumont (Wallonië) verantwoordelijk voor de reservatie van de kamers, de maaltijden
en de financiën; Yves Nevelsteen (Vlaanderen) voor
de website en het programma, en Spencer van der
Meulen (Nederlandse Esperanto-Jongeren) voor het
doen ‘dansen en zingen’ van de deelnemers!
Om mensen van iets verder weg aan te trekken, begon het congres al op donderdag. Na de lunch in
een lokaal restaurant bezochten we ’s middags het
mijnmuseum Le Bois du Cazier. Het bezoek werd
geleid door een professionele Franstalige gids; Valère vertaalde alles in het Esperanto. Er werden ook
twee video’s getoond: een in het Frans en een in het
Nederlands, met oog voor de taalbalans. ’s Avonds

liet Yves foto’s en video’s zien van enkele zomerse
bijeenkomsten; vooral van de Baltische Esperantodagen in Litouwen en Somera Esperanto-Programado in Slovakije.
Vanaf vrijdagochtend vonden er elke ochtend cursussen plaats voor verschillende doelgroepen. De nadruk lag op conversatie; veel esperantisten spreken
slechts een paar keer per jaar Esperanto met mensen
die een andere moedertaal hebben. In ons meertalige
gebied zijn er in dit opzicht nochtans veel mogelijkheden! Tijdens het BK gaf Françoise Pellegrin les
aanbeginners en Kiki Tytgat aan gevorderden. Lode
Van de Velde begeleidde diegenen die zich wilden
perfectioneren.
Het programma werd regelmatig aangepast in functie van de wensen van de aanwezigen. Patricia
Gobert leidde ons bijvoorbeeld op zaterdagochtend
door de stad, omdat volgens sommige deelnemers
het weer te goed was om binnen te blijven. Ook was
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niet iedereen geïnteresseerd in de aangeboden taalcursussen. Omdat het programma dynamisch was
(en om geld en het milieu te besparen), werd er geen
papieren BK-brochure gemaakt, maar een bijgewerkte versie werd telkens ter plaatse afgedrukt en
opgehangen op twee deuren.

altijd mogelijk om beter te doen; vooral dan als het
gaat om samenwerking en het delen van ervaringen.

De bestuursleden van de Belgische Esperanto Federatie (BEF), de Vlaamse Esperantobond (FEL) en de
Association pour l’Espéranto (APE) kwamen bijeen
in Charleroi. Zoals gewoonlijk leidde Gerd van de
Vlaamse Esperantobond de boekendienst. Er werden ook een aantal nieuwe uitgaven voorgesteld: een
nieuwe cursus Esperanto voor beginners, een nieuwe
versie van Karlo (van Edmond Privat) voor Nederlandstaligen en Esprimaro van Petro Desmet’. Het
is tof dat er nog steeds zoveel nieuwe boeken op de
markt komen, zo werd ook het nieuwe cursusboek
(Taalcursus Esperanto van Lode Van de Velde) en
een vervolgleesboek (Karlo) voorgesteld. Ten slotte
vond ook onverwacht een lezing over Noord-Ierland
plaats door John Murray. Zeer boeiend allemaal!

Dit artikel is origineel in het Esperanto geschreven.
Het is verschenen in het oktobernummer van het tijdschrift La Ondo de Esperanto. Een link naar dit artikel kan je vinden op benelukso.eu. Leg de twee versies
eens naast elkaar; da’s een boeiende oefening!

Ben Indestege stelde voor om een rondetafeldiscussie te houden over toekomstige Benelux-congressen.
Hij drong aan op meer samenwerking en professionalisering. De BK vond in 2018 plaats in Limburg en
Het programma was zeer gevarieerd; meer dan in 2017 in Lier, maar organisatoren hebben niet echt
normaal het geval is. Zo waren er lezingen over aan kennisoverdracht gedaan. Er bestaat ondertushumusatie (Monique Van Roy en Guy Basyn), over sen alvast een website voor congressen en Beneluxde vierdaagse wandelingen in Nijmegen, over pro- activiteiten in het algemeen: www.benelukso.eu.
verbaro.net (Rob Keetlaer), werden zelfgemaakte
spellen voorgesteld én gespeeld (Philippe De Vos en Omdat de tijd snel gaat, de congreslocatie uiterst
Lode), werd er bier geproefd (theorie en praktijk) toegankelijk en modern is, zal het Benelux-congres
o.l.v. brouwer Valère, waren er volksdansen, een in 2020 opnieuw op dezelfde locatie – in Charleroi –
meezingconcert, lezingen over veelgemaakte fouten plaatsvinden met een groter team. Ook zal er worden
en nieuwe woorden, over merknamen (Yves). Jean- samengewerkt met het team dat in 2021 het congres
Pol Sparenberg gaf zondagochtend een lezing over in de regio Aken-Maastricht-Voeren wil organiseCarol’Or, een lokaal extra betaalmiddel in de regio ren. Dit alles zal ons in staat stellen tijd en energie te
Charleroi. Mensen klaagden zelfs dat ze soms moes- besparen; we zullen onze activiteit kunnen verbeteten kiezen; een veelvoorkomend probleem tijdens ren en professionaliseren.
bijeenkomsten met een rijkgevuld programma.
Yves Nevelsteen

Op zondagochtend was er een vrij sportieve begeleide wandeling gepland in de omgeving van Charleroi. Op het laatste moment werd een bijkomend
programma toegevoegd: een kunstwandeling door
Charleroi (Georges Sossois).
Er waren relatief veel Nederlandstaligen aanwezig
op het congres. Mensen kwamen uit heel Vlaanderen, het noorden van Nederland, Duitsland en zelfs
Ierland. Zeventig deelnemers, dat is geen enorme
groep mensen, maar er zijn de laatste tijd veel bijeenkomsten geweest in de Benelux, dus het is duidelijk dat er een vernieuwde interesse is voor het Esperanto. Een radiojournaliste van de RTBF is mensen
komen interviewen en er waren enkele nieuwkomers; mensen leken meer dan tevreden. Het is echter
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