
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
  
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei nieuws voor het komende semester. 
  
  
Semestereröffnung HS16 
  
Op dinsdag 20 september gaan de eerste colleges van de Neerlandistiek voor het herfstsemester van 
start – die dag sluiten we af met de Semestereröffnung. Die omvat een borrel, gelegenheid tot 
ontmoeten, het zich informeren over de studie en aansluitend (vanaf 19.00u) een film (zie verderop in 
deze mail) 
Oude en nieuwe studenten en geïnteresseerden zijn van harte welkom om 18.30u. in het Deutsches 
Seminar, Schönberggasse 9. (Het precieze lokaal moet nog worden vastgelegd en zal aan de ingang 
geafficheerd worden). 
  
  
Programma HS16 
  
Het programma voor het herfstsemester staat al een hele tijd online, maar we herinneren er graag aan 
dat je het hier http://www.ds.uzh.ch/_docs/1672/NiederlandistikProgrammHS16.pdf kunt raadplegen. 
Ten opzichte van de Vorlesungsverzeichnis is er een kleine wijziging in het programma: het college 
‘Dwalen door de stad’ van Patrick Schetters zal op woensdagen om 10.15-12.00 plaatsvinden. 
Bij interesse/vragen kunnen jullie graag de betreffende docenten of de ‘Studienfachberater’ Chris De 
Wulf contacteren (chris.dewulf@ds.uzh.ch). Als je als niet-student graag een college meevolgt, kun je 
contact opnemen met de betreffende docent. 
  
  
Filmavonden in het herfstsemester 
  
Ook dit semester organiseren we filmavonden. Twee van onze films zitten vol Nederlandse en 
Vlaamse muzikale nostalgie!  
·         Op dinsdag 20 september (bij de Semestereröffnung) vertonen we Brabançonne (2013), een 
muzikale romantische komedie met Vlaamse en Waalse liedjes.  
Aankondiging op http://www.ds.uzh.ch/_docs/1670/FimavondBrabanconne.pdf. 
·         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.  
Trailer op https://www.pathe.nl/film/20161/bloed-zweet-tranen. 
·         Op dinsdag 6 december zien we Pak van mijn hart (2014). Dit is een romantische komedie met 
uiteraard Sinterklaas als achtergrondthema.  
Trailer op https://www.pathe.nl/film/19918/pak-van-mijn-hart. 
  
Wij van de neerlandistiek zorgen telkens voor wat te drinken, maar we vragen jullie om zelf iets om te 
knabbelen bij te dragen (behalve bij de Semestereröffnung, daar zorgen wij eveneens voor hapjes). Als 
je als keukenprins(es) graag wat bakt, verheugen we er ons zeker op om te helpen proeven! Dat was 
de vorige keer een groot succes met onder andere koekjes, fruit, toastjes en zelfs zelfgebakken 
cinnamon rolls (Zimtschnecken) en cupcakes! 
  
  
Verslagen van de excursie in Vlaanderen en Zeeland online 
  
Neem eens een kijkje op onze website, waar je de verslagen (met foto’s) vindt van onze excursie naar 
Gent, Antwerpen en de Deltawerken in Zeeland. Wegens de aanslagen in de luchthaven Brussels 
Airport - Zaventem ongeveer een week voordien was de luchthaven dicht. De deelnemers zijn echter 
moedig via allerlei omwegen in België geraakt, en het is toch een geslaagde excursie geworden!  
De verslagen, door enkele van de deelnemende studenten geschreven, zijn in het Nederlands én het 
Duits. Als je eventueel aankomende studenten of andere geïnteresseerden kent, die nog geen 
Nederlands kunnen lezen, mag je ze dus met onze groeten op de excursieverslagen wijzen. Veel plezier 
met het lezen! 
Zie http://www.ds.uzh.ch/_docs/1669/VerslagExcursie2016.pdf 
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Studieninformationstage 2016 
  
Op woensdag 7 en donderdag 8 september zijn de docenten en enkele (oud)studenten van de 
Neerlandistiek weer present in de centrale galerij van het hoofdgebouw van de universiteit om ons vak 
aan de laatstejaars van de Zwitserse middelbare scholen voor te stellen. 
Mocht je een scholier kennen in jouw omgeving, die de SIT van de UZH gaat bezoeken, vergeet haar 
of hem dan niet even op de stand van de Neerlandistiek te wijzen! We organiseren voor de scholieren 
's ochtends omstreeks 11.15 ook een ‘special event’, dat is een mini-introductie in de Nederlandse taal. 
Meer info (wordt tegen begin september nog geüpdatet) op 
http://www.studieninformationstage.uzh.ch/de.html 
  
  
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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