
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Colloquium over de toekomst van het Nederlands op 21 november 
 
Alle studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden zijn van harte welkom op het colloquium Die 
Zukunft des Niederländischen aus niederländischer, flämischer & internationaler Sicht 
(https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2017/003/E/50852215).  
Drie sprekers met een verschillend perspectief komen aan bod. Prof. dr. Jelle Stegeman (Zürich, 
Leiden) spreekt over het recente verleden en de toekomst van het Nederlands binnen Nederland. Dr. 
Anne-Sophie Ghyselen (Gent) behandelt op een gelijkaardige manier het Nederlands binnen 
Vlaanderen. Ontwikkelingen van het Nederlands vanuit een internationaal vergelijkend perspectief, ten 
slotte, zullen door Prof. dr. Freek Van de Velde (Leuven) besproken worden. De bijdragen zullen in 
het Duits en het Engels gehouden worden. Als je iemand kent die niet (goed) Nederlands begrijpt, 
maar wel interesse zou kunnen hebben, kun je die dus van harte in onze naam mee uitnodigen! 
 
Hunne Excellenties de ambassadeurs van Nederland en België zullen dit colloquium bijwonen en met 
een voorwoord opluisteren. Na afloop vindt een borrel plaats, waarbij de gelegenheid bestaat om het 
onlangs verschenen Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute (J. 
Stegeman) in te kijken en aan te schaffen. 
 
Studenten Neerlandistiek en VGS kunnen voor het bijwonen van dit colloquium, mits het indienen van 
een kleine schrijfopdracht, 1 ECTS verdienen, maar uiteraard is ook iedereen die dit niet als een 
module boekt, van harte welkom! Aanmelding is niet verplicht, maar gewenst om de voorbereidingen 
voor de borrel te treffen.  
 
 
Vrijwilligers gezocht 
 
We zoeken voor de 21e november nog vrijwillgers. Voor de koffiepauze tussendoor, en de 
aansluitende borrel met boekenvernissage kunnen we helpende handen gebruiken. Wie daar zin in 
heeft – je kunt ook helpende vriend(inn)en meebrengen – gelieve zich bij Chris De Wulf te melden.  
 
Eén gast die al bevestigd heeft, is Dr. Marja Clement (Universiteit van Amsterdam), die tot eind 2015 
docente Neerlandistiek in Zürich was. Voor oudere en voormalige Neerlandistiekstudenten, die het 
colloquium willen bijwonen (of zich als vrijwilliger melden), wordt dit dus nog een prettig weerzien met 
Marja en met Jelle! 
 
 
Cursus in de kijker  
 
Wie interesse heeft in de ‘digital humanities’ kan op 18 december deelnemen aan de DARIAH-day, 
een gratis workshop waarin een aantal belangrijke projecten worden voorgesteld, met introducties in 
onder meer XML/TEI, een formaat dat voor de editiewetenschap, maar ook voor (taalkundig) 
corpusonderzoek van belang is. Je vindt meer informatie hier: 
http://www.linguistik.uzh.ch/de/whatsup/dariahday.html 
 
 
Omtrent de Bolognahervorming 
 
Je hebt als student Neerlandistiek geluk! Wie nu of ten laatste volgend jaar ingeschreven is als 
student Neerlandistiek, kan deze studie in de Bachelor, en daarna de Master verderzetten. Vanaf 
2019, echter, zullen er zich geen nieuwe studenten meer kunnen aanmelden. Mocht je nog niet in de 
Niederlandistik Bachelor 60 ingeschreven zijn, maar dit overwegen, dan moet je daar het komende 
jaar werk van maken! 
 
 
Na de Bolognahervorming 
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De studenten die vóór 2019 al in de Neerlandistiek ingeschreven waren, kunnen hun studie gewoon 
verderzetten. Daarnaast zal een deel van het programma van de Neerlandistiek ook voor nieuwe 
generaties studenten toegankelijk gemaakt worden, maar dan geïntegreerd in andere studierichtingen, 
zoals onder meer in de Vergelijkende Germaanse Taalkunde (VGS). De Fachkoordinator van de VGS, 
Prof. dr. Ludwig Rübekeil wil samen met de Fachschaft VGS-NL-HS komende woensdag over de 
toekomstige vormgeving van de VGS discussiëren. Hoewel deze ontwikkelingen op jullie 
Neerlandistiekstudie geen invloed hebben, nodigt de Fachschaft graag ook expliciet studenten 
Neerlandistiek uit om deel te nemen aan de discussie (en aan het cafébezoek achteraf). 
 
Hieronder vinden jullie de uitnodiging, die jullie als lid van de Fachschaft mogelijk al gezien hebben: 
 

Liebe VGSlerInnen, Historische LinguistInnen und Freunde 
 
Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start in das neue Semester! 
Zu Beginn möchten wir euch gleich von einer sehr wichtigen Veranstaltung in Kenntnis setzen, 
die bereits nächste Woche stattfinden wird: 
 
Datum: Mi, 4. Oktober 
Zeit: 17:00 Uhr 
Ort: DS SOD-0-022 
  
'Bologna 2020' steht vor einer entscheidenden Phase. Ludwig Rübekeil wird deshalb die 
VGSlerInnen und VGS-SympathisantInnen über den aktuellen Stand der Planung bezüglich 
der Master-Programme informieren. Er möchte dabei auch eine Diskussion mit uns führen und 
sich nach unseren Präferenzen erkundigen. Anschliessend an die etwa 1-stündige Diskussion 
werden wir uns zu einem Umtrunk ins Niederdorf verschieben. 
 
Nach unserem aktuellen Kenntnisstand soll die VGS mit zwei Programmen im Master präsent 
sein: 
1)  VGS Minor 30 
2a) VGS als Schwerpunkt im Major 90 Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft (DSL) 
ODER 
2b) VGS als Schwerpunkt im Monomaster 120 Linguistik 
 
Die Variante 1 ist im Wesentlichen gleich wie der jetzige MA VGS Minor 30. Variante 2a 
zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus: 
- 30 ECTS Sockel (d.h. Module im allgemeinen DSL-Bereich) 
- 30 ECTS Schwerpunkt (in unserem Fall VGS) 
- 30 ECTS Masterarbeit 
- der Zugang zum Lehramt steht Absolventen mit Schwerpunkt VGS grundsätzlich offen, auch 
wenn gewisse zusätzliche Auflagen zu erfüllen sein werden 
 
Der Monomaster Linguistics (Variante 2b) besteht grob gesagt aus: 
- 30 ECTS Sockel (davon 15 ECTS Datenerhebung und 15 ECTS Datenbearbeitung) 
- 60 ECTS Schwerpunkt (in unserem Fall VGS) 
- 30 ECTS Masterarbeit 
- viele weitere Schwerpunkte sind angedacht: "German", "Romance", "Digital", "Descriptive 
Ling.", "Phonetics" etc.  
 
Am Informationsabend erhalten wir die Gelegenheit, Pro und Contra der Varianten zu 
diskutieren, und Fragen zu stellen wie: 
- Für welche BA-Studiengänge wäre der Major 90 DSL mit Schwerpunkt VGS konsekutiv? 
- Mit welchen Auflagen müssten Absolventen des BA Minors VGS 60 bei der Variante 2a resp. 
2b rechnen? 
- Welche minimalen Zulassungsbedingungen (für Nicht-VGS-ler) müssen erfüllt sein? 
- Wird das Latinum zu den Zulassungsbedingungen gehören? Wie kann es allenfalls 
nachgeholt werden? 
- Wird der Schwerpunkt VGS im Major 90 DSL oder im Monomaster 120 Linguistik mehr 
Studierende ansprechen? 



 
Da wir alle vom Thema 'Bologna 2020' stark betroffen sind (und auch wegen des 
vorgesehenen Umtrunks) hoffen wir auf rege Teilnahme und freuen uns auf einen 
interessanten und unterhaltsamen (Feier-)Abend! 
 
Herzliche Grüsse 
Euer Fachverein VGS-NL-HL 

 
 
Lize Spit in Kaufleuten 
 
Op maandag 6 november vindt om 20.00u. een voorstelling met de Vlaamse schrijfster Lize Spit 
plaats in Kaufleuten. Wij van het Neerlandistiekteam gaan erheen, jij ook? Info en tickets op 
http://www.kaufleuten.ch/event/lize-spit/. 
 
 
Nog meer nieuws? 
 
Je vindt de recentste nieuwigheden ook op onze website:  
http://www.ds.uzh.ch/Niederlandistik/Fach/aktuell.php 
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/Niederlandistik 
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