
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden 
  
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek 
  
 
Gastcolleges in het herfstsemester 
  
Dit semester staan er twee gastcolleges gepland.  

 Op 6 oktober komt Prof. Dr. Freek Van de Velde (Leuven) spreken over het etnolect van 
Nederlanders van Marokkaanse afkomst.  

 Op 23 november geeft Prof. Dr. Gunther De Vogelaer een lezing over dialectcompetentie bij 
Nederlandse kinderen.  

Studenten hebben bovendien de mogelijkheid de colleges in het kader van een module (Jonge 
variatie. Entwicklungen in den niederländischen Dialekten und Ethnolekten) te volgen, en mits een 
kleine 'Leistungsnachweis' 1 KP verkrijgen! Meer info over de module vind je hier. Indien je de 
'Anmeldungsfrist' voor de module hebt gemist, neem dan contact op met Chris De Wulf. 
 
Beide gastcolleges vinden plaats in lokaal SOD 002 (in het Deutsches Seminar, Schönberggasse 9), 
van 18.00 tot 19.30 uur. Alle studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden zijn van harte welkom! 
  
  
Frankfurter Buchmesse en Literaturtage Zofingen 
  
Dit jaar zijn Vlaanderen en Nederland samen gastland op de Frankfurter Buchmesse (19-23 oktober). 
Een groot deel van het Neerlandistiekteam zal de beurs bezoeken (Patrick, Irmgard, Marja en Chris). 
Mocht jij als Neerlandistiekstudent ook graag naar de boekenbeurs gaan, dan is dit misschien een tip: 
je kunt je als vrijwillig(st)er aanmelden. Men zoekt dringend naar mensen met kennis van Nederlands, 
Duits en/of Engels. Als je de briefing in Frankfurt (17 oktober) kunt volgen, en je twee dagen op de 
beurs inzet, krijg je een toegangsticket voor de hele week, een t-shirt en eet- en drinkbons voor de 
dagen waarop jij als vrijwilliger werkt. De reis naar en het verblijf in Frankfurt zijn wel op eigen kosten. 
Meer details vind je hier, aanmelden kan bij mevrouw Jantien Bierich. Behalve naar algemene 
vrijwilligers, zoeken ze ook nog zogenaamde poëziefluisteraars. Wat dat allemaal inhoudt, kun 
je hier (in het Engels) lezen, en aanmelden of meer info verkrijgen kan bij mevrouw Ine Pisters. 
  
Op 29 oktober geeft Marja Clement een lezing met als thema 'Die niederländische Sprache - gestern, 
heute, morgen' om 12.00 uur in de Stadtbibliothek Zofingen. Dit gebeurt in het kader van 
de Literaturtage Zofingen (28-30 oktober), die in het weekend na de Frankfurter Buchmesse 
plaatsvinden. Het hele programma vind je hier. Het evenement staat volledig in het teken van 
Nederlandse en Vlaamse literatuur, en is dus een aanrader voor alle Neerlandistiekstudenten en 
geïnteresseerden! 
  
  
Filmavonden in het herfstsemester 
  
De zaal waar dit semester de films vertoond worden, is bekend: lokaal SOD-002 (Schönberggasse 9, 
Zürich). We houden telkens een borrel vanaf 18.30u, de filmvertoning begint om 19.00u. 
·         Op dinsdag 18 oktober kijken we naar Bloed, zweet en tranen (2015), over het leven van 
Nederlands grootste volkszanger André Hazes, en boordevol met Hazes' muziek. 
·         Op dinsdag 6 december zien we Pak van mijn hart (2014). Dit is een romantische komedie met 
uiteraard Sinterklaas als achtergrondthema. 
Wij van de neerlandistiek zorgen telkens voor wat te drinken, maar we vragen jullie om zelf iets om te 
knabbelen bij te dragen. Als je als keukenprins(es) graag wat bakt, verheugen we er ons zeker op om 
te helpen proeven!  
  
 
Nog meer nieuws? 
 
Je vindt de recentste nieuwigheden ook op onze website: 
http://www.ds.uzh.ch/Niederlandistik/Fach/aktuell.php 
Ook de vorige nieuwsbrief kun je daar raadplegen. 
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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 
 
Abteilung Niederlandistik 
Deutsches Seminar der Universität Zürich 
Schönberggasse 9 
CH-8001 Zürich 
www.ds.uzh.ch/Niederlandistik 
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