
LA PRA-ESPERANTISTOJ DE TIMEN 

DE VOORLOPERS VAN LA HIRUNDO 

LA DUDEKAJ JAROJ (1927-?) 

La insrnuejo kaf ki4JheJo en katejo "in den (droulen Herl" 
Het les- en clublokaal in dc herberg "In den Grootcri Hork" 



E. Rodeyns, la “Arĝentumulo”, la vicprezidanto de la Tienena grupo Esperantista” 
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Uit "La Hirundo" Jaargang 1 — Nr.1 (p. 23-25) 

l sep 	darm 'tic» Jt ra T i etre la. : 19 3 6 -- 193  

Wet ow.ier.itaan6e vraaggesprek voed plaats ten 4krpse Vla ! pdrtte Truyer+a, vP 
maandag $ maart 1993. H. toont ons. dat Espersnrn lz bet uerLeden niet 
onopgemerkt aas tienen voorbijging. Dat 1t 4e tweede helft Tab de jen dertl4 
km,  de toenmalige 'oedinzisbodee geen echte 'neemt gmprranto*ereni;ing tot bla•ei 
twah. .r*rd *aker are bepaald door de Internationale criaissituaiie- Oter enne" 
oorzaken Licht Modeste Truien' een tipje vin dil  u10rr op in het "lgende 
inter-teo. Wij danken hen Cenbarte YOOT zijn gastvrijheid en voor bet telt dat 
*rij nee Tier taid.irar foto's bezorgde, die oŭ■ ren ldee g.TSn ran dt toennnllit 
Esperanteacti!iteiten in ei OM Tienen. 

Roe oud berat w, mijnheer Trurens' 
En september wat, dit Jaar word lk 79. 

Koe oud wam ra toen u voor het eergit vans Esperanto hoerde*  
Ik wam toen 18 jaar. Op de achterzijde van dit fotootje  riet u bet 
jaar 1924 vermeld. Het was de nakomer van 1938. walt we staan op 
die foto met onze eentel en onze pet op. Iri 1937 vond bet tweesi. 
deel van de cursus piszes. in de zomer dun want wee rijm toen nog 
met de ffeta naar L 	 gereden aa met andere £■perantisten samen 
te !tamen. Toen droegen we ook ai een Eaperento.peldJe, want er 
werd el vlot Esperanto gesproken. Op onze fiets hadden we een 
Leparantov 1aggat je. 

I,foe bent u eet E/prranto in eontect gekozen' Yls aan edvertentlei 
een gesprek .  
Ik werd rangasptok.n door }lelanlf Carlans adie later ondera+ljseres 
werd in de jongensschool van 6uattchk. Ik ging daar aniakddelllJk 
op .n era naakte enkele vrienden vara foor het idee. Zo ontstond 
een groep van een 26-tal persossen. van wie er zeker 19 uit Kustich 
kwamen. Melanie had kennis gesnakt abt een zekere Karel  Ŝ01e. men 
Tsjech o€ een Sieva*k. dat wedt ik niet ader zo zeker. een 
Espera:itoleraar, die zolang de 'cursus duurde lag Tienen ergens op 
kamers woonde. 

Waar kwamen jullie aaien' 
De tbenaalige naas van het café kan ik me niet neer herinneren. 
ener bet bestaat nog. op de Grote werkt van Tienen* tussen Rik 
Roel Lijn  huis en Lelrseena. 
We hebben daar die eerute keet een pintje gadronksn en meteen de 
b*vsndzal afgehuurd voor slecht 25 frank, want er werd op ser*]eend 
dat we voor en ne de lessen ter plaatse prise dorst *ouders lessen. 
Een afspraak waaraan we 4n* trouw hielden. F>Ie leasen vonden 
telkens plaats op rondst. 

Wet herinnert v sick nog van die leraar, van lijn asnier ven 
Jeeg#veie' 
4mnffe;iet hij uit lsjechasldvaki.1e kwee, kende hij geen woord 
Nederlands en hij sprak raaf de eerste les alleen Esperanto. 
Diegenen die vlugger dan de anderen begrepen wat hij bedoelde - en 
daar wee lk vaak bij - vertaalden de beodschap. Dat ik eeteen vlot 
mee kon lag ook aan lijn bamiekannl* van het Preni to het Engel., 
Ik herinner me nog steeds het woordje 'birdo. dat Zakenhof 
ontleend moet hebben men het laatgels. 



Die cursus was dus vooral gericht op spreekvaardigheid" 
Inderdaad. Huiswerk kregen wij niet mee. jWij moesten ook geen 
gedichten uit het hoofd leren. naar Karel Solt had wei een zwak 
voor twee liedje.. Dat had hij goed gessen, vind Ik. Leren de 
jongens en e.iaj.a tegenwoordig pok niet vlot Engels praten deer 
naar liedjes te luisteren? Zo krijg Je ook meteen de juiste 
tongval. 

Welke liedjes waren dat, mijnheer Trwgsns? 
Dat wee in d■ eerste plaat. 6arie Karate. Ik herinner na nog het 
Ginnetje: " Sari. Nareis esta■ for de mia,kor'... " Haar, verder 7 
Er was ook " La Paloaa ". Daarvan a rijn mij nog twee woordJ.e 
bijgebleven na al die jaren en dat vooral doordat zo zo mooi 
klonken in het esperanto: " ... doltajn kantojn " 
De de veertien dagen kregen wij een boekje en Mik boekje had een 
andere kleur: geel, blauw, rood eins., In tamelijk grote druk en 
volledig In het Esperanto. Daar wam ook dein boekje van een 8-tal 
bladzijden eet de grnmaai1csr,gris, ,kis je dat kende 
Net de woardarde In da zin hadden, wij geen probleem, dat leek erg 
op het Nederlands. Je wan vrij om hit bijvoeglijk naamwoord en bet 
relfetandig naamwoord van plaats te osrwimie1.n, routen kon je 
daarbij niet maken. 

Die cursus duurde dus cwa. ,Jaar? 
Ja, voer zo ver ik mij herinner waren dat tweemaal twaalf weken 
van twee uur. Dus elk Jaar vierentwintig uur, men achtenveertig, 
En. dat weg ik zonder te overdrijven na die dei uur kon ik beter, 
✓lotter Esperanto praten dan Frans, dat ik nochtans op de 
normaalschool geleerd had. verstaan. begrijpen. lezen. schrijven: 
dat ging Gelg  vlotten 

wat ie er van die 8epasatotere.r geworden? 
Geen idee, wij hebben hem na de cursus niet meer teruggezien. Zij 
die de twee Jaar hadden volgemaakt, bezaten een flinke basis en 
over een derde cureusJaar werd niet meer gesproken. 

Mae dan ~eend in de groep het roer over oe nieuwe curelaten op 
ce leiden? 
Neen, hoewel dat beat gekund had, want Nolenia en haar vriendin 
waren onderwijzeressen. Ik was toen nog normaalschool*tud.nt, maar 
zij zouden dat zonder enig probleem aangekund hebben. Zelfs ik zou 
het gedurfd hebben. 

Werden er na de cursus Initiatieven genomen om contact te moeken 
met Esperantisten in binnen- en buitenland? 
Neen. Naar, Ik herinner me wel een interessant voorval. Toen ik in 
het derde Jaar van de normaalschool wat, maakten wij een uitstap 
neer Gent. In een restaurant zaten we aan een tafeltje en wat 
verder zaten vier Britten. We konden wel wat Engels, maar o■ met 
die mensen een gesprek te voeren, dat was wat anders. Het was ons 
echter opgevallen, dat den ven hen een 6.parantospeldJe droeg, net 
al. wij. We hebben dan zowat een half uur lang mrt die persoon 
Esperanto gesproken, en dat ging  vlot, heel vlot zelf., 
Wij rijn wel, zoal. !k al vertelde, ooit In Leuven met andere 
Esperantisten samengekomen, naar verder zijn er nooit contacten 
geweest. 



La grupo de Tienen vizitas Lovenon 

La grupo de Tineno sur la vendoplaco “Onder de bumkes” 

Tineno 1936-1937: fotoj de la grupo de kursanoj de Karlo Ŝolc 



Ŝolc kun kursanoj, kvara persono de maldekstre 

Ŝolc kun lernantoj , tute  dekstre 



Uit “La Hirundo” Jaargang 1 – Nr.4 (p.16-17) 

H I S T O R I E 

Karlo Ŝolc (27.03.1914 – 01.03.1970) 



Van 19» tot 1938 stelde hij ziet in zijn hoedanigheid van Cseh-
leraar ter beschikking van de Vlaanse €epsraWtDhQnd. In dio 
Periode publiceerde hij "Pri mLa unue +rojago per hicikJ.o al 
ïtaluja", een reisverslag wan rijn fietstocht, bedoeld als 
gemakkelijke lectuur voor pijn Cursisten. 

In 1938 ging hij mat vakantie naar zijn 
vaderland, vastbesloten naar Vlaanderen 
terug te keren, maar de internationale 
situatie stond die plannen ies de weg. 
In 	1929 	verscheert 	in 	"FLardra 
Esperantiata" een briefje van hem 
waarin hLj het he4 vlier zijn 
ongerustheid voor de toekomst. 
In 1946 stichtte hij de Eeperanta 
Zomercursussen in Doksy. Daar worden 
elk Jaar in juli-augustus Cuealiiaen 
gearganiaeard op verschillende niveaus. 
Later 	werden 	die 	ook 	elders 
gerealiseerd vanaf 1962 was dat in 
Poprad, 	waar 	ce 	nog 	steeds 
plaatsvinden. Karin Solo leidde er hee/ 
nat nieuwe Ceen-leraars op. Een ander 
initiatief van hem was het eerste 
Slowaakse Esperanto-College in Svit, 
Saar hij nou gevierd worden als ere-- 
Leraar.  

In 44.én van de eerste naoorlogse nummers van "Flandra geppmrtittD" 
vinden we een lange brief. die hij pet FLerateis 1945 geschreven 
heeft, Daaruit blijkt o.a, dat hij een zoontje van twee heeft met 
al enig talent voor Esperanto, dat hij drie nieuwe cursussen leidt 
VOnr een honderdtal axudenten en dat hij eest raeiS CllrsUeeeeh voor 
annuks op het oog heen.- uit dj.ezetrde brief hiijkt ook dat hij 
over zijn oorlogservaringen niet wenst te spreken. Hij spoort de 
lezers wel aan om al die ellende zo vlug mogelijk tu vergeten aa 
val goede moed en vreugde te werken voor Esperanto. 
Bark' Solc overleed op 1 maart 1970 in Selva Petky. 



Sinjorino M. Haudebine el Parizo instruis Esperanton en Tienen 

Foto de Paul Kempeneers 
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