
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Gerbrand Bakker leest 
 
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 van Zürich op 29 en 30 mei 2017. Bakkers werk werd 
in verschillende talen vertaald en is ook met meerdere prijzen bekroond: de Debutantenprijs, de 
International IMPAC Dublin Literary Award, de Prix du Roman des Lecteurs Nanterriens, … 
 
Plaatsen en tijdstippen: 

 Maandag 29 mei, 19:30-21:00u, International School of Zug & Luzern, High School Riverside 
Campus, Rothusstrasse 4B, 6331 Hünenberg. 

 Dinsdag 30 mei, 12:15-13:45u, Hörsaal SOC-1-106, Rämistrasse 69, 8001 Zürich. 
 

De voordrachten worden mede georganiseerd door de afdeling Neerlandistiek van de Universität 
Zürich en Meritha Paul van het Sprachenzentrum der Universität Basel, en kunnen op steun rekenen 
van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Taalunie, het Nederlands 
Letterenfonds, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, het Niederlandistenverband, Schmidt 
Global Logistiscs BV, de Alpentulp en das Holländische Lädeli.  
 
Kaartjes kosten CHF 10 (voorverkoop) of CHF 12 (aan de zaal). Er is een gecaterde pauze voorzien. 
De voordracht in Zürich op 30 mei is gratis voor studenten op vertoon van hun studentenkaart. We 
zijn vereerd dat deze sessie door H.E. de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden zal 
worden bijgewoond. 
 
Kaartverkoop en informatie bij Meritha Paul (meritha@paultranslations.com of +41 (0)79 138 6204). 
De uitnodiging vind je hier: http://www.ds.uzh.ch/_docs/1791/posterBakker.pdf. 
 
 
Excursie Friesland 
 
Over iets meer dan een week vertrekken we op excursie naar Friesland. Door omstandigheden 
hebben een aantal deelnemers moeten afzeggen, en zijn een paar plaatsen vrijgekomen. Wie alsnog 
graag mee op excursie gaat, en vervoer kan regelen (vluchten of treinreizen naar Nederland op 10 
mei en terug op 15 mei), kan mogelijk nog mee. Neem snel contact op met chris.dewulf@ds.uzh.ch! 
We hebben omtrent de excursie ook heel mooi nieuws: dank zij bijdrages van de filosofische faculteit 
en van de alumnivereniging ZUNIV zal een groot deel van de reis- en hotelkosten vergoed kunnen 
worden! 
 
 
Vlaamse film Vincent in Kino Houdini 
 
De 17-jarige Vincent is een geboren wereldverbeteraar die de groene revolutie predikt. Hij jaagt zijn 
familie de gordijnen in doordat hij koste wat het kost hun ecologische voetafdruk wil verkleinen. Hij 
heeft alles over voor zijn idealen en dat brengt hem op een drastisch idee. Vincents impulsieve, 
Franse tante Nicole neemt hem mee op een reis door Frankrijk om hem op andere gedachten te 
brengen maar Vincent heeft andere plannen... 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=NYy0m_cEmb4 
 
De film is in het Nederlands en Frans en wordt vanaf 4 mei met Duitse ondertiteling vertoond in Kino 
Houdini in Zürich. Meer informatie :  www.kinohoudini.ch/Kino/127489/vincent.html?demnaechst. 
 
 
Semesterprogramma HS17 online! 
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Het programma voor het komende semester staat online! Je kunt het hier raadplegen: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/1792/HS17Niederlandistik_-_voor_pdf_en_prikbord_-_volledig.pdf 
 
 
 
Cursus in de kijker  
 
We willen alvast een college van het komende semester uitlichten. In Daverende debuten. Jonge 
schrijvers aan het woord worden drie jonge auteurs belicht. Mano Bouzamour (°1991), Lize Spit 
(1988) en Haro Kraak (°1986) hebben met hun debuutromans, resp. De belofte van Pisa (2013), Het 
smelt (2015) en Lekhoofd (2016), hoge ogen gegooid. In de cursus zullen met deze debuten de 
thema’s herkomst, volwassen worden, vriendschap en het buitenstaanderschap aan bod komen, 
alsook het discours omtrent de receptie van debuten aan de hand van recensies, interviews en andere 
media behandeld. Aan te bevelen voor wie bij wil blijven met de recentste ontwikkelingen in de 
Nederlandse literatuur! 
 
 
Mogelijkheden voor een discussiegroepje Nederlands 
 
Wist je dat studenten, die op informele wijze op regelmatige basis willen samenkomen om over 
neerlandistische thema’s te discussiëren en zo hun Nederlands willen oefenen, gebruik kunnen 
maken van ruimte bij de universiteit? Je kunt bijvoorbeeld een discussiegroep over boeken, media, 
actualiteit of dergelijke organiseren, of gewoon samenkomen om samen oefeningen voor de colleges 
te maken. De afdeling Neerlandistiek zorgt dan voor de boeking van een ruimte (volgens 
beschikbaarheid).  Wie interesse heeft om in het komende semester zoiets te organiseren, mag zich 
melden bij chris.dewulf@ds.uzh.ch. Indien hier vraag naar is bij de studenten, kunnen zij ook 
beslissen om eventueel oud-studenten en mensen uit de Nederlandse en Belgische gemeenschappen 
in Zürich uit te nodigen, zodat het discussiegroepje ook het karakter van (groeps)tandem krijgt. Dat 
kan voor de studenten een stimulans zijn om hun Nederlands op informele wijze te verbeteren, en 
voor Nederlanders en Vlamingen een manier om met interessante boeken en andere onderwerpen uit 
de Neerlandistiek in contact te komen! 
 
 
 
 
 
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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