
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Cursus in de kijker  
 
Het semester zit er alweer voor een derde op, maar het is nog de moeite om een cursus voor te 
stellen. Wereldnederlands – Variëteiten van het Nederlands onder de loep geeft een overzicht van 
allerlei interne en externe variëteiten in/naast het Nederlands zoals etnolecten in Nederland, Fries, 
Afrikaans en de variant van het Nederlands die in Suriname gesproken wordt. 
Men kan deze module dan wel niet meer boeken, maar er vinden de komende weken enkele 
interessante gastcolleges plaats, waar alle studenten Neerlandistiek en externe geïnteresseerden 
zeer welkom zijn. Het college en dus ook de ingebedde gastcolleges vinden op dinsdag, 14.00-15.45u 
in lokaal SOE – F -8 (Schönberggasse 11) plaats. 
- 28 maart Geen doekoe, geen buitenvrouw met bamihaar. Nederlands en andere talen in 
Suriname (MA Truus De Wilde, Freie Universität Berlin) 
- 4 april “Gehakte mevrouw, ich ben sorry…” Het Nederlands van Franstalige leerders (Prof. Dr. 
Laurence Mettewie, Université de Namur) 
- 25 april Nederlands en Afrikaans in contrastief perspectief (Prof. Dr. Timothy Colleman, 
Universiteit Gent) 
- 2 mei Taal, hinderpaal? Nederlands als tweede taal (NT2) in het Nederlandse primair en 
voorgezet onderwijs (Dr. Catherine van Beuningen, Hogeschool van Amsterdam) 
 
Meer informatie over de inhoud van deze gastcolleges vind je hier: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/1773/semesterplanning_WERELDNEDERLANDS_FS17.pdf 
 
Externe geïnteresseerden zijn altijd welkom in deze colleges. Aanmelden is voor hen niet verplicht, 
maar wordt zeer op prijs gesteld (patrick.schetters@ds.uzh.ch). 
 
 
Gerbrand Bakker op bezoek in mei 
 
De bekende Nederlandse auteur Gerbrand Bakker (Boven is het stil, Perenbomen bloeien wit, …) 
komt op bezoek naar Zwitserland. Hij zal enkele voordrachten geven in de International School of Zug 
and Luzern (Hünenberg) en aan de universiteit Zürich op 29 en 30 mei 2017. Een gedetailleerd 
programma volgt nog, maar in de tussentijd kunnen jullie al zijn goed onthaalde en in vele talen 
vertaalde werk (her)ontdekken! Een aantal boeken is in de bibliotheek van de Neerlandistiek 
beschikbaar, maar ook de Zentralbibliothek heeft een uitgebreid Gerbrand-Bakkerbestand:  
- http://www.recherche-
portal.ch/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28fre
eText0%29=gerbrand%20bakker&fn=search&vid=ZAD&scp.scps=scope%3A%28UDS%29 
- http://www.recherche-
portal.ch/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ZAD&tab=default_tab&fn=search&vl(freeText0)=g
erbrand%20bakker 
 
 
Gastlezingen en verslag Lotte Jensen 
 
In de week van 21 maart was Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) bij ons te gast. Ze heeft 
enkele zeer gesmaakte colleges verzorgd die de kwestie van de Nederlandse identiteit met de 
recentste politieke ontwikkelingen (de verkiezingen van 15 maart) combineerden. Dr. Jensen, die 
onlangs door het NWO met een grote projecttoelage werd bekroond (http://www.ru.nl/nieuws-
agenda/nieuws/vm/algemeen/2017/zes-vicis-radboud-2017/), heeft over haar verblijf in Zürich een 
verslag geschreven, dat vind je hier: http://nederlands.ruhosting.nl/neerlandistiek-in-zurich/ 
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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 nieuwsbrief 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 
 
Abteilung Niederlandistik 
Deutsches Seminar der Universität Zürich 
Schönberggasse 9 
CH-8001 Zürich 
www.ds.uzh.ch/Niederlandistik 
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