
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Tweemaal vrijwilligers gezocht 
 
Voor de Studieninformationstage zoeken we nog vrijwilligers die samen met de docenten 
Neerlandistiek een informatiestand willen bemannen. Die SIT’s vinden plaats op woensdag 6 en 
donderdag 7 september tussen 9u en 16.30u en we hebben enthousiaste studenten nodig die het 
leuk vinden om eventuele vragen van scholieren over de Neerlandistiekstudie te beantwoorden. Ook 
studenten die niet het vak Neerlandistiek volgen, maar bepaalde cursussen bij ons hebben gedaan, 
kunnen hun ervaringen delen. We zoeken mensen die hiervoor op een van de vermelde data een 
halve dag kunnen vrijmaken. Enkelen onder jullie hebben zich reeds aangemeld, waarvoor dank, 
maar we hebben nog meer vrijwilligers nodig. Meestal is het een gezellige boel met veel babbelen en 
lachen op onze stand. Meld je graag bij Chris De Wulf als je een shift voor je rekening wilt nemen! 
 
In het herfstsemester vindt ook een klein colloquium plaats, waarvoor we een aantal vrijwilligers 
zoeken die bij de borrel en boekvernissage willen helpen (opzetten, opdienen, afruimen en 
boekenstand). Het gaat om het colloquium Die Zukunft des Niederländischen (zie hieronder) dat op 
dinsdag 21 november van 16.15 tot 19.15 uur plaatsvindt. Het is voor de aansluitende borrel 
(concreet: van 19u tot ongeveer 20u30) dat we helpende handen kunnen gebruiken. Wie daar zin in 
heeft – je kunt ook helpende vriend(inn)en meebrengen – gelieve zich bij Chris De Wulf te melden. 
 
 
Colloquium over de toekomst van het Nederlands op 21 november 
 
Alle studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden zijn van harte welkom op het colloquium Die 
Zukunft des Niederländischen aus niederländischer, flämischer & internationaler Sicht 
(https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2017/003/E/50852215).  
Drie sprekers met een verschillend perspectief komen aan bod. Prof. dr. Jelle Stegeman (Zürich, 
Leiden) spreekt over het recente verleden en de toekomst van het Nederlands binnen Nederland. Dr. 
Anne-Sophie Ghyselen (Gent) behandelt op een gelijkaardige manier het Nederlands binnen 
Vlaanderen. Ontwikkelingen van het Nederlands vanuit een internationaal vergelijkend perspectief, ten 
slotte, zullen door Prof. dr. Freek Van de Velde (Leuven) besproken worden. De bijdragen zullen in 
het Duits en het Engels gehouden worden. Als je iemand kent die niet (goed) Nederlands begrijpt, 
maar wel interesse zou kunnen hebben, kun je die dus van harte in onze naam mee uitnodigen! 
 
Hunne Excellenties de ambassadeurs van Nederland en België zullen dit colloquium bijwonen en met 
een voorwoord opluisteren. Na afloop vindt een borrel plaats, waarbij de gelegenheid bestaat om het 
onlangs verschenen Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute (J. 
Stegeman) in te kijken en aan te schaffen. 
 
Studenten Neerlandistiek en VGS kunnen voor het bijwonen van dit colloquium, mits het indienen van 
een kleine schrijfopdracht, 1 ECTS verdienen, maar uiteraard is ook iedereen die dit niet als een 
module boekt, van harte welkom! Aanmelding is niet verplicht, maar gewenst om de voorbereidingen 
voor de borrel te treffen. Ook vrijwilligers voor het in goede banen leiden van de borrel zijn welkom (zie 
hierboven). Meld je graag bij Chris De Wulf. 
 
 
Cursussen in de kijker  
 
In herfst 2017 kun je je grammaticakennis verdiepen in het college De zin van het Nederlands – 
syntaxis op niveau  
(https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2017/003/E/50843908). In dit 
college, dat open staat voor master- en bachelorstudenten die minstens twee semesters Nederlands 
hebben gevolgd, verdiepen we ons niet alleen in de grammatica van het Nederlands, we gebruiken 
deze stof ook om onze discussievaardigheden te oefenen. Voor de bachelorstudenten die twee keer 
module 353 moeten volgen, is het een alternatief voor ‘Nederlands voor Academici’. Masterstudenten 
kunnen dit als module 750 boeken. De wekelijkse opdrachten (het lezen van een hoofdstuk uit een 
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grammaticaboek) worden gedifferentieerd naargelang het niveau: masterstudenten krijgen andere stof 
om voor te bereiden dan bachelorstudenten. 
Wie graag dit college zou volgen buiten de module 353 of 750 om, kan contact opnemen met de 
studiebegeleider Chris De Wulf. 
 
Nog in het herfstsemester gaan we de Middelnederlandse toer op. In So d’ouden songen. 
Mittelniederländisch im Überblick  
(https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2017/003/E/50843716) leren we 
de kenmerken van het Middelnederlands kennen. De wekelijkse voorbereiding bestaat uit het lezen 
van een deel van een syllabus, in het college zelf verdiepen en verklaren we deze kennis en passen 
we ze toe op teksten uit de canon van de Middelnederlandse literatuur. 
 
 
Vertraging semesterbegin 
 
Alle colleges van de Neerlandistiek beginnen dit herfstsemester een week later. In de eerste 
collegeweek is het voltallige Neerlandistiekteam namelijk op congres of stage. Onze eerste colleges 
zullen dus op 26 en 27 september zijn! 
 
 
Lize Spit in Kaufleuten 
 
In het onderdeel ‘Cursus in de kijker’ van de nieuwsbrief voor mei 2017 werd het college Daverende 
debuten. Jonge schrijvers aan het woord voorgesteld. Één van de auteurs wiens debuut daarin 
behandeld wordt, Lize Spit, kan men in Zürich aan het werk zien. Ter gelegenheid van de Duitse 
vertaling van haar debuutroman ‘Het smelt’ (‘Und es schmiltzt’) vindt op maandag 6 november om 
20.00u. een voorstelling met deze Vlaamse schrijfster plaats in Kaufleuten. Wij van het 
Neerlandistiekteam gaan erheen, jij ook? Info en tickets op http://www.kaufleuten.ch/event/lize-spit/. 
 
 
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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