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Kunst- of plantalen als oplossing van het taalprobleem zijn het studieobject
van de interlinguïstiek. De taal Esperanto speelt daarin de belangrijkste
rol. Interlinguïstiek en/of Esperanto staan op universiteiten in circa 25
landen op het rooster. In het Nederlandse taalgebied is dit Amsterdam.
De internationale taal Esperanto wordt sinds 1948 gedoceerd aan de
Universiteit van Amsterdam. In 1998 is de bijzondere leerstoel
Interlinguïstiek en Esperanto geïnstalleerd. De eerste benoemde
hoogleraar was prof. dr. M. (Marc) van Oostendorp(1967). Hij werd
opgevolgd door dr.ir. W (Wim) Jansen. In 2013 nam prof. dr. F.(Federico)
Gobbo (1947) de leerstoel over.

Federico Gobbo
Volgens de taakomschrijving van de universiteit is de houder van de
leerstoel verantwoordelijk voor de continuering en verbreding van het
onderwijs en onderzoek op het gebied van de interlinguïstiek, waarbij
bijzondere aandacht is voor de theorie en de praktijk van plantalen. Het
Esperanto speelt een centrale rol.
Federico Gobbo bestudeert de interactie tussen spontane en bewuste
factoren in de taalontwikkeling. Hij is daarbij specifiek geïnteresseerd in
empirisch onderzoek naar sociolinguïstieke aspecten van Esperanto, zoals
de opkomst van onderscheidende taalkenmerken bij de spraakgewoontes
van jeugd uit verschillende landen. Als een plantaal die meer dan een
eeuw gebruikt wordt, biedt Esperanto een unieke context voor onderzoek

naar centripetale (gestandaardiseerde) en centrifugale (afwisselende)
tendensen in het ‘leven’ van een taal.
Hij doet onderzoek op het snijvlak van informatica, met de nadruk op
formele talen, en de geschiedenis en filosofie van taalontwerp en
-planning. Technologie heeft een grote invloed gehad op het moderne
denken over taal, en op het gebruik van talen bij internationale
communicatie. Met zijn onderzoek probeert Gobbo licht te werpen op deze
onderwerpen.
Hij doceert interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Turijn
(Italië). Hij gaf colleges over de geschiedenis en filosofie van (het werken
met) computers aan de Universiteit van Nanjing (China). Gobbo is book
review editor van het vaktijdschrift Language Problems and Language
Planning, deed bijdragen aan vele internationale conferenties over
taalwetenschap, filosofie en informatica, en publiceerde artikelen in bladen
als Journal of Universal Language, Philosophy &
Technology en International Journal of Mind, Brain & Cognition.
Kunst- of plantalen als oplossing van het taalprobleem zijn het studieobject
van de interlinguïstiek. De taal Esperanto speelt daarin de belangrijkste
rol. Interlinguïstiek en/of Esperanto staan op universiteiten in circa 25
landen op het rooster. In het Nederlandse taalgebied is dit Amsterdam.
Verantwoordelijk voor de instandhouding en financiering van de leerstoel
aan de Universiteit van Amsterdam is de Wereld Esperanto-organisatie
(UEA). De vereniging Esperanto Nederland verleent jaarlijks een door de
ledenvergadering vastgesteld bedrag aan deze leerstoel. Deze
goedkeuring is thans geldig tot en met het jaar 2018.
De Universiteit van Amsterdam vraagt voor het in stand houden van deze
leerstoel op dit moment een bedrag van € 20.000,-- per jaar. Dit bedrag
wordt gezamenlijk opgebracht door UEA en door Esperanto Nederland.
De vereniging Esperanto Nederland is zich ervan bewust dat de financiële
kant van deze leerstoel zwaar op de begroting van de vereniging drukt. We
zoeken daarom voor de komende jaren donateurs die de vereniging
financieel willen ondersteunen, speciaal voor deze leerstoel. Daartoe is het
fonds opgericht.
De verantwoordelijkheid voor de besteding van de middelen berust bij het
bestuur van de vereniging, waarvan de penningmeester middelen beheert.
Verantwoording wordt afgelegd in een financieel jaarverslag, dat ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.
Donateurs die geen lid zijn van Esperanto Nederland kunnen bij de
secretaris dit verslag opvragen.
Om dit bijzondere werk te ondersteunen zien wij graag uw financiële
bijdrage tegemoet.
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