
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Herinnering aanmelding Certificaat Nederlands als Vreemde taal 
 
We herinneren eraan dat je je nog tot nog tot 1 maart kunt aanmelden bij examencoördinatrice 
Irmgard Fuchs (irmgard.fuchs@uzh.ch) als je het examen voor het Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal wilt afleggen. Het examen zelf vindt in de eerste helft van mei plaats. De kosten 
bedragen CHF 250. Je kunt meer vernemen over het CNaVT op hun website http://cnavt.org en in de 
blijage. 
 
 
Herinnering aanmelding Zomercursus 
 
Je kunt je nog tot 15 januari bij Chris De Wulf aanmelden voor de zomercursus die de Taalunie in 
samenwerking met de Universiteit Gent organiseert. Die vindt plaats van 4 tot 17 augustus. 
Zie http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten/taalunie-zomercursus-nederlands. 
 
 
Cursus in de kijker 
 
In het lentesemester heeft het literatuurcollege als titel: Arm Vlaanderen - underdogs en marginalen 
in de moderne Vlaamse literatuur. Het college vindt op dinsdagmiddag plaats (12.15-13.45 uur).  
Binnen dit college staan ook drie gastcolleges van experts ter zake gepland, namelijk van Prof. dr. Jos 
Joosten (Radboud Universiteit Nijmegen), Prof. dr. Lars Bernaerts (Universiteit Gent) en drs. Dag 
Houdmont (Université Libre de Bruxelles). 
 
Wie interesse heeft (ook mogelijke Auditoren), kan alvast de volgende boeken aanschaffen of 
ontlenen: 
 

• Boon, Louis Paul 1953, De Kapellekensbaan. Amsterdam: Uitgeverij de Arbeiderspers. (Geen 
geldig ISBN-nummer beschikbaar) – Alternatieve uitgaves: 1971 (8e druk, in DS-bib), 1977 
(15e druk, in ZB, ISBN: 9789029503181), 2018 (Uitg. door Matthijs De Ridder & Kris 
Humbeeck, 33e druk, Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN: 9789025308261) 

 

• Claus, Hugo 1962, De verwondering. Amsterdam: De Bezige Bij. (ISBN: 9789403103600) – 
Alternatieve uitgave: 1965 (5e druk, in DS-bib), geen geldig ISBN-nummer beschikbaar) 

 

• Lanoye, Tom 2017, Zuivering. Amsterdam: Prometheus. (in DS-bib) (ISBN: 9789044633245) 
 

• Verhulst, Dimitri 2008, De helaasheid der dingen. Amsterdam: Contact. (in DS-bib) (ISBN: 
9789025414122) 

 
Veel leesplezier! 
 
Meer informatie vind je in de Vorlesungsverzeichnis:  
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2018/004/E/50928444. 
 
 
Terugblik op 2018 
 
Het afgelopen jaar heeft de afdeling veel verwezenlijkt, met onder meer een mooie gastcollegereeks 
Go Dutch! en twee onderscheidingen voor onze medewerkers: 
 

• Examencoördinatrice voor het CNaVT Irmgard Fuchs heeft in 2018 het prestigieze Walter-
Haug-Stipendium ontvangen voor haar doctoraatsproject "Reinharts (Un)tugenden im Wandel. 
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Eine komparatistische Untersuchung volkssprachlicher Fuchs-Fassungen vom Hohen bis 
Späten Mittelalter: semantische Umbesetzungen und narrative Transformationen". 

 

• Neerlandistieklector Patrick Schetters heeft in het kader van zijn doctoraatsproject "Accuracy 
in the Written Production of Advanced Learners of Dutch as a Foreign Language with German 
L1" een GRC Travel Grant verkregen. Die zal hij gebruiken voor een onderzoeksverblijf bij de 
Freie Universität Berlin in de zomer van 2019. 

 
 
De Neerlandistiek is heel trots op deze verwezenlijkingen! 
 
 
Nog meer nieuws? 
 
Je vindt de recentste nieuwigheden ook op onze website:  
http://www.ds.uzh.ch/de/niederlandistik/aktuelles 
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/de/niederlandistik 
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