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La Amsterdama Katedro estas kvarmonata retbulteno, kiu informas pri ĉiuj agadoj, rekte
ligitaj al la speciala katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de
Amsterdamo (UvA). Por la estraroj de Internacia Esperanto-Instituto (IEI) kaj de la LA de
UEA Esperanto Nederland ĝi estas kvazaŭ perioda raporto pri la stato de institucio, kiun ili
kune financas. La bulteno direktas sin al ĉiuj interesitoj en la Esperanto-movado, kiuj trovu en
la enhavo stimulon por diskonigi la ekziston kaj la rolon de la katedro, kaj ideojn por sia
propra informado pri Esperanto. Ĉi tiu dokumento estis aktualigita la 7an de septembro 2012
kompare kun la eldono (18) 2/2012 de la 4a de majo (la eldono[19] 3/2012 de la 24a de majo
estis speciala, eksterseria numero).

Instruado de Esperanto

La fina ekzameno de la duasemestra kurso de Esperanto okazis la 29an de majo. Ne ĉiuj kan-
didatoj pasis kaj ripara ekzameno estis organizita la 5an de junio. Fine, 19 el 22 studentoj
sukcesis ─ atinginte notojn inter 6,0 kaj 9,7 ─ kaj ricevis la korespondajn 10 ECTS-poentojn.

Instruado pri interlingvistiko en la unua semestro de 2012-13

Pri la reorganizo de la kursoj pri interlingvistiko kaj Esperanto aperis detala raporto en la 18a
(maja) numero de tiu ĉi bulteno. Interlingvistiko restas en la unua semestro kaj estos instruata
dum la unua parto de la koncerna semestro, dufoje ĉiusemajne, kun sume 28 instruhoroj. La
kredito de la nov-aranĝita kurso estas 6 ECTS. La novstila kurso pri interlingvistiko (nun
nomata Enkonduko en la interlingvistikon), kaj lasta sub mia respondeco, komenciĝis mardon,
la 4an de septembro, kaj de tiam estos donata ĉiun mardon kaj ĉiun ĵaŭdon dum po du horoj
ĝis la 18a de oktobro. Ekzamenoj okazos la 2an de oktobro kaj je du datoj ĉirkaŭ la fino de
oktobro, ankorau ne fiksitaj de la instru-instituto.

Aliĝis al tiu ĉi kurso 26 studentoj, kio signas rekordon ege super la longjara meznombra
rezulto kaj duoblon de la lastjara nombro.

Aktualaĵoj

 Kongreso de EEU. La 18an de julio, mi prelegis en la 9a Kongreso de Eŭropa
Esperanto-Unio en Galivo, Irlando, pri la temo La lernebleco de Esperanto, kombinante
materialojn el Esperanto: a language made transparent? (raportita en la 16a [oktobra]
numero de tiu ĉi bulteno) kaj el ĵus finita studo pri la refleksivo (vidu sub Publikigoj).
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 La nederlandlingva kurslibro Inleiding in de Interlinguïstiek estis definitive ĝisdatigita
por la lasta kurso pri interlingvistiko, kiu ĵus komenciĝis. En novembro, post la fino de
la kurso, la elektronika dosiero estos disponigita al www.edukado.net por enretigo kaj
senpaga konsultado kaj elŝutado.

 Mentorado. Depost 2010 la franca esperantisto-inĝeniero Marc Bavant estas (ekster-
mura) doktoriĝanto ĉe UvA, atinginte tiun postenon i.a. dank’ al sia sukcesa diplomiĝo
en la postmagistra kursaro pri interlingvistiko, organizita ĉe la Universitato ‘Adam
Mickiewicz’ en Poznań, Pollando. La verkata disertacio (kiu eble aperos en 2013) havas
lingvoteorian temon kaj inkludas inter siaj objektlingvoj la eŭskan. Pro tiu ĉi kialo mi
mentoras lin, aldone al la responsa doktoriganto Kees Hengeveld. Interesa detalo estas,
ke la disertacio estos en la franca lingvo, sed ke la korespondado kaj kunvenoj inter la
triopo okazas en la angla kaj Esperanto, depende de la partoprenantoj.

Publikigoj

 ‘Pri kelkaj malfacilaĵoj en Esperanto’, aperinta en Internacia Pedagogia Revuo, vol. 42,
nr. 12/2, p. 25-30. La artikolo traktas la analizojn, kiujn mi faris, uzante respondilojn de
Esperanto-lingvotestoj, organizitaj en la malfruaj sesdekaj jaroj. La celo de tiu laboro
estis, trovi apogon por eventuala korelacio inter la plej oftaj eraroj farataj en la
Esperanta gramatiko kaj la travidebleco ĝuste de tiuj gramatikeroj laŭ la difino de la
funkcia diskursgramatiko.

 ‘Majstra riĉigo de la esperantologia literaturo’ estas detala recenzo pri Historia vortaro
de Esperanto 1887-1888, verkita de Gonçalo Neves. Ĝin aperigis Beletra Almanako en
sia junia numero, vol. 6, nr.14, p. 141-145.

 ‘The learnability of the reflexive in Esperanto’, anglalingva eseo en la interreta fakrevuo
Linguistics in Amsterdam 5(1), http://linguisticsinamsterdam.nl/aclc/05/nr01/a02. Ĝi
enhavas rezultojn de la studvojaĝo al la Esperanto-Muzeo kaj la aŭstra nacia biblioteko
en Vieno, pri kiu aperis komuniko en la 18a (maja) numero de tiu ĉi bulteno.

 Babel estas la luksa monata revuo de la Humanisma Fakultato de UvA. En sia numero
21(1) de septembro 2012 ĝi antaŭvidis la enkondukon de nova rubriko Lofdicht ‘Odo’,
en kiu oni donas la okazon al fakultata profesoro citi kaj priparoli poemon, kiun li/ŝi
aparte ŝatas, laŭdas aŭ opinias ial trafa aŭ menciinda. Verŝajne oni trovis neniun
respondeman kandidaton dum la somero, ĉar meze de aŭgusto mi ricevis urĝan inviton,
premieri en la nova rubriko kaj proponi manuskripton, laŭeble la postan tagon. Tiel
okazis, kaj tiel aperis la eta rakonto pri William Auld kaj ties Purigemulino (vidu la
Aldonon kun la skanaĵo de Dichten in gemaakte taal ‘Verki poemojn en artefarita lingvo’).

 ‘Radikoj kaj vortoj en Esperanto’, tridek-kvin-paĝa manuskripto pri la (sen)kategorieco
de la Esperantaj radikoj, estas en sia presprovaĵa stadio kaj aperos en la 6a kajero de la
fakrevuo Esperantologio/Esperanto Studies (EES).

Estonteco de la katedro

La 1an de septembro 2013, okaze de la finiĝo de sia mandato, mi forlasos la katedron. Inter-
nacia Esperanto-Instituto IEI, kiu estas la jura reprezentanto de la katedro, financata de ĝi
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kune kun Esperanto Nederland (la landa asocio de UEA), anoncis per letero de la 8a de julio,
2011, ke ĉe la fino de la kuranta mandato ĝi ĉesos subteni la katedran agadon.

En novembro, la direktoro de CED interkonsiliĝis kun estraranoj de IEI pri la daŭrigeblo de la
katedro kaj interkonsentis pri pliprofundiga kunveno. Ĝin partoprenis, krom la katedrulo kaj
la movada kuratoro, reprezentantoj de CED, UEA kaj la landa asocio Esperanto Nederland, la
10an de februaro. La reprezentantoj de UEA anoncis, ke la asocio pretas transpreni la
respondecon por la katedro kaj Esperanto Nederland, samkunvene, antaŭvidigis plialtigi sian
kontribuon al la ĉiujara elspezo inter 2013 kaj 2018. UEA kaj IEI per apartaj leteroj informis
la universitaton pri siaj respektivaj intencoj kaj ŝajnas, ke la universitato inklinas akcepti la
novan aranĝon. Restas malfermaj, en la momento de finredaktado de tiu ĉi numero, kaj la
formala skriba konsento de la universitato pri la sekvata proceduro kaj la demando pri tio, kiu,
nome de UEA, okupos la reprezentan postenon en la kuratoraro de la katedro.

Espereble la varbokampanjo por trovi novan katedrulon komenciĝos baldaŭ, ĉar la 1an de
septembro 2013 la nova katedrulo devus esti instrupreta!

Mi kolektis kaj administras nelongan adresaron de personoj, kiuj aŭ iam
interesiĝis pri la katedro aŭ pro iu kialo estas konsidereblaj ─ ĉu solaj, ĉu en iu
kombino kun aliaj ─ kiel kandidatoj por la posteno. Al tiuj personoj jam iris du
cirkuleroj kun informoj kaj respondoj al demandoj.

Mi insiste petas la legantojn de tiu ĉi bulteno, ke ili diskonigu la ekziston de tiu
ĉi informsistemo al ĉiuj personoj, kiujn ili juĝas intereseblaj pri aŭ kvalifikitaj
por la posteno, por ke tiuj personoj anoncu sin ĉe mi por aligo al la adresaro.
Ĉiuj informoj pri la katedro estas egale distribuataj al ĉiuj kaj ĉiu korespondado
inter mi kaj membroj de la adresaro estas absolute senpartia kaj laŭeble
kolektiva. Laŭ la adresado de la cirkuleroj, la membroj scias, kiuj estas iliaj
kolegoj-interesitoj.

La venonta novaĵletero

estos numero (21) 1/2013 kaj aperos en januaro 2013, pli malpli koincide kun la komenco de
la kurso de Esperanto.

Wim Jansen, la 7an de septembro 2012




