
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  
 
In een avondlijke lezingenreeks belichten Neerlandici uit binnen- en buitenland allerlei aspecten van 
de Nederlandse taal, literatuur en cultuur. Deze reeks, Go Dutch! Aktuelle Themen der 
Niederlandistik, richt zich op studenten Neerlandistiek maar ook alle geïnteresseerden zijn van harte 
welkom! De lezingen zijn in het Duits of Engels, en dus ook goed te bezoeken door wie het 
Nederlands (nog) niet machtig is. In het eerste college worden enkele aspecten van de Nederlandse 
taal behandeld, verder komen de volgende thema’s nog aan bod: de spelling van het 
Middelnederlands, de traditie van ‘Reynaert de Vos’ in Nederlands en Duits perspectief, de 
Nederlandse identiteitsvorming, de omgang met variatie in het onderwijs van Nederlands als vreemde 
taal, de creatieve tweetaligheid in Quebec en in Brussel, de opkomst en toekomst van de Gooische r 
in het Standaardnederlands, de ontwikkeling van het zelfbeeld in egodocumenten van Zuid-Afrikanen, 
grammaticale ontwikkelingen in het Nederlands en Afrikaans, de doeltreffendheid van verschillende 
soorten schriftelijke feedback in het onderwijs van Nederlands als vreemde taal en de verhoudingen 
tussen het Nederlands en het dialect in de schrijfcultuur van het 19de-eeuwse Limburg. 
 
Men kan deze module voor 3 KP met nummer 364d of 753d in het ‘Wahlbereich’ boeken. De lezingen 
vinden doorgaans op woensdag, 18.15-19.45u plaats (met enkele uitzonderingen). Meer informatie in 
de ‘Vorlesungsverzeichnis’: 
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2016/004/E/50837926 
 
Externe geïnteresseerden zijn altijd welkom in deze colleges. Aanmelden is voor hen niet verplicht, 
maar wordt zeer op prijs gesteld (chris.dewulf@ds.uzh.ch). 
 
 
Excursie Friesland 
  
De aanmeldingen voor de excursie dit jaar zijn afgelopen en alle plaatsen zijn bezet. Mocht je toch 
nog interesse hebben, kun je je voor de wachtlijst aanmelden bij Chris De Wulf. Als er de komende 
weken iemand afzegt, kun je dan misschien alsnog mee. Meer informatie (programma) vind je hier: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/1737/Exkursion_Niederlandistik_2017_NL.pdf 
 
 
Start-ups met een filologische opleiding 
 
De afdeling Germanistiek organiseert een workshop voor studenten, doctorandi en postdocs, die ook 
voor (oud-)studenten Neerlandistiek interessant is. De workshop startups mit Germanistik vindt op 
vrijdag 24 maart plaats in het Deutsches Seminar, en biedt inkijk in de mogelijkheden en voorwaarden 
voor een zelfstandig beroep. De plaatsen zijn beperkt, aanmelden kan tot 10 maart via mail (in het 
Duits): oberassistenz@ds.uzh.ch. Het programma en bijkomende informatie vind je hier: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/1740/Startups_mit_Germanistik.pdf. 
 
 
Programma FS17 
 
Je kunt de Neerlandistiekcolleges voor het komende semester hier bekijken: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/1736/FS17Niederlandistik.pdf 
 
 
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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