
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
 
Programma HS18 online 
 
Het programma voor het herfstsemester 2018 is online. Je kunt het hier raadplegen: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/2083/FS18Niederlandistik_-_voor_pdf_en_prikbord_-_volledig.pdf 

 
Cursus in de kijker 
 
In de herfst vindt op dinsdag, 16.15-18.00 uur het college Vroom, vroed, vrouw plaats, waarin 
vrouwelijke auteurs van geschriften met filosofische of religieuze inslag doorheen de hele Nederlandse 
literatuurgeschiedenis aan bod komen. Belangrijke namen zijn daarbij onder meer Hadewijch van 
Antwerpen (dertiende eeuw), Anna Bijns (vijftiende/zestiende eeuw) en Etty Hillesum (1914-1943). We 
houden ons bezig met vragen als: Hoe zelfstandig en vrijgevochten waren deze vrouwen in hun tijd? 
Welk publiek hadden ze voor ogen? Hoe werden hun geschriften ontvangen? Het seminarie biedt 
daardoor ook een overzicht over de Nederlandse geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief. Je vindt 
alle info in de Vorlesungsverzeichnis:  
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2018/003/E/50897092 
 
De cursus kan als Aufbaumodul (Bachelor of Master) of als Wahlmodul geboekt worden door 
studenten maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom! 
 
 
Bolognahervorming en de toekomst van de Neerlandistiek 
 
Over een paar jaar zal het vak Neerlandistiek niet meer als apart diplomavak (minor) bestaan, maar in 
het aanbod van de (vernieuwde) Bachelor Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft (DSL), de 
Bachelor Vergleichende Germanische Sprachwissenschaft (VGS, minor) en de Master Deutsche 
Sprach- und Literaturwissenschaft opgenomen worden. Voor de Vergleichende Germanische 
Sprachwissenschaft maakt Nederlands dan ook deel uit van het verplichte programma. 
 
Die nieuwe programma’s beginnen te lopen vanaf HS19. 
 
Voor de studenten die op dit moment het Nebenfach Niederlandistik studeren, is er een 
overgangsperiode voorzien, waarin ze op z’n minst de huidige studiefase (Bachelor of Master) kunnen 
afmaken. Wie in de Master zit, kan nog tot FS22 die studie afsluiten, wie in de Bachelor zit, heeft tot 
FS23 om zijn Bachelordiploma Nederlands te halen. Deze regeling is door de universiteit opgelegd 
aan alle kleine vakken die afgeschaft worden (dat zijn er meerdere). 
 
Voor de mensen die nog een Bachelor Nederlands onder die naam willen doen, is er nog tot en met 
FS19 de mogelijkheid om te beginnen (inschrijven in november 2018). 
Wie nu in de Bachelor zit, en graag de Master Nederlands als diplomavak wil beginnen, moet zich 
eveneens ten laatste in november 2018 inschrijven en die studie in FS19 aanvatten. 
 
Het zal later ook mogelijk zijn om een Bachelor of Master met (voornamelijk) Neerlandistiekinhouden 
te doen, als deel van de DSL of VGS, en mogelijk ook bij een aantal andere opleidingen. (Er lopen 
onderhandelingen met de Geschiedenis en de Anglistiek.) 
We werken er hard aan om het Neerlandistiekaanbod in de nieuwe structuur hoog te houden! 
 
Alle studenten wordt aangeraden om tijdig een afspraak met de Studienfachberater 
(chris.dewulf@ds.uzh.ch) te maken om het verloop van het studie te bespreken. Mogelijk is de impact 
voor jouw studieverloop niet zo groot, of zijn er regelingen mogelijk om het onderste uit de 
(neerlandistische) kan te halen, als je het een beetje goed plant. 
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Nog meer nieuws? 
 
Je vindt de recentste nieuwigheden ook op onze website:  
http://www.ds.uzh.ch/Niederlandistik/Fach/aktuell.php 
Ook de vorige nieuwsbrieven kun je daar raadplegen. 
 
Hartelijke groeten, 
Het Neerlandistiekteam 
 
 
Als de nieuwsbrieven van de Neerlandistiek ongelegen komen, kun je een mailtje naar chris.dewulf@ds.uzh.ch sturen met de 
vraag om je af te melden. 
 
--  
Chris De Wulf 
 
Fachkoordinator Niederlandistik 
Deutsches Seminar der Universität Zürich 
Schönberggasse 9 
CH-8001 Zürich 
www.ds.uzh.ch/Niederlandistik 
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