
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  
 
Nog de moeite om voor te stellen is een cursus waarin al een aantal gesmaakte gastcolleges 
voorkwamen, en er nog eentje volgt: Het geloofde land. Mythes over Nederland en Vlaanderen in 
media, cultuur en realiteit. In deze reeks kwamen al Lotte Jensen en Laurence Mettewie (‘De 
Nederlander bestaat’, resp. ‘Wat als … het Nederlands een barbaarse taal was?’). Te goed hebben 
we nog Stephan Meyer (Universität Basel) met ‘Wie is ek? Wie is jy? Wie is ons? Die 
Verunsicherung des Subjekts in afrikaanssprachigen Ego-Dokumenten.’ De afspraak is 11 april, 
16.15-18.00u in lokaal SOE-F-9, Schönberggasse 11. 
 
De volgende dag borduurt Stephan Meyer trouwens verder op deze thematiek binnen de reeks ‘Go 
Dutch!’: ‘Dit is ek! Narrative identity and contemporary critical theory in Afrikaans constructions 
of the self’ (SOD 002, Schönberggasse 9, 18.15-19.45u). Geïnteresseerden in het Afrikaans komen 
ook na de paasvakantie aan hun trekken, met de gastcolleges van Timothy Colleman (Universiteit 
Gent): 
- 25 april Nederlands en Afrikaans in contrastief perspectief (in ‘Wereldnederlands’, 14.00-15.45u, 
SOE-F-8), 
- 26 april From Ons het ons vrek gewerk to We dansen de nacht weg. “Fake object” 
constructions in Dutch and Afrikaans (in ‘Go Dutch!’, 18.15-19.45u SOD 002). 
 
 
Arnon Grünberg in Kaufleuten 
 
Auteur, columnist en verslaggever Arnon Grünberg heeft een tijdlang in een slachthuis meegedraaid. 
Niet alleen heeft hij geobserveerd, hij heeft ook bij het slachten meegeholpen. Zijn ervaringen en 
bedenkingen hebben aanleiding gegeven tot onder meer een bijdrage in het Zwitserse magazine 
Reportagen (www.reportagen.com). Dit magazine wordt op 12 april in Kaufleuten voorgesteld. Arnon 
Grünberg discussieert er zelf mee over het ontstaan van zijn reportage ‘Philosophie im Slachthof’, 
en zal er tevens uit voorlezen. Tickets kosten CHF 15/25.  
Info op http://www.kaufleuten.ch/event/reportagen-live-2/. 
 
 
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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