Wenen, 25 april 2018
Betreft: uitnodiging docentenbijeenkomst, 4-6 okt. 2018 in Wenen
Geachte collega,
We nodigen u van harte uit voor de komende bijeenkomst van universitaire docenten
neerlandistiek in het Duitse taalgebied. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 4 tot 6 oktober
2018 in Wenen. De Abteilung für Nederlandistik van de Universiteit Wenen organiseert de
bijeenkomst, die financieel mede mogelijk wordt gemaakt door de Nederlandse Taalunie.
Het thema van de docentenbijeenkomst luidt: Gelaagde constructies: identiteit en betekenis
in taal, kunst en literatuur. Het programma zal bestaan uit:
 een openingsdag op de universiteit met een plenaire taalkundige openingslezing en de
ledenvergadering van het Niederlandistenverband;
 een dag in het Kunsthistorisches Museum (tijdens de dan zojuist geopende grote Bruegeltentoonstelling) en andere musea met kunsthistorische lezingen en rondleidingen;
 een afsluitende dag met de inmiddels traditionele lectorenbijeenkomst, parallele sessies
met onderzoekspresentaties voor promovendi en habilitandi (zie de bijgevoegde call for
papers) en een afsluitende plenaire letterkundige slotlezing.
Met het gekozen thema wordt ruimte geven voor onderwerpen op het gebied
vantaalkunde/dialectologie, kunstgeschiedenis en letterkunde. Voor de ledenvergadering van
het Niederlandistenverband zal aan de leden van het NLV later een aparte uitnodiging met
agenda en vergaderstukken worden toegestuurd.
Alle universitaire docenten en onderzoekers in de neerlandistiek in Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland zijn welkom op deze bijeenkomst, of ze lid zijn van het Niederlandistenverband
of niet. We verzoeken u vriendelijk om collega’s die we via onze ledenlijst niet bereiken
attent te maken op deze uitnodiging.
De reiskosten kunnen worden gedeclareerd, waarbij het maximaal te declareren bedrag € 150
bedraagt. In verband met het beperkte budget verzoeken we u met klem vroegtijdig een zo
voordelig mogelijke vervoersmogelijkheid te boeken.
Via dit online-formulier (https://goo.gl/forms/N514xSoGxloOOgij1) kunt u zich aanmelden,
aangeven of er voor u een hotelkamer dient te worden geboekt en aan welke parallel
plaatsvindende programmaonderdelen u wilt deelnemen. Als bijlage treft u verder het
programma en een call for papers voor het doha-gedeelte aan. U kunt zich tot 1 juni 2018
aanmelden.
We hopen u in oktober in Wenen welkom te mogen heten!
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het Niederlandistenverband
Hans Beelen
Julia Sommer
Bijlage(n): programma docentenbijeenkomst, call for papers

Voorlopig programma Docentenbijeenkomst Wenen, 4-6 oktober 2018:
Gelaagde constructies: identiteit en betekenis in taal, kunst en literatuur
donderdag 4 oktober, locatie: Aula Campus, Universität Wien
13:00 - 14:00 aankomst, inschrijven, ontvangst
14:00 - 15:30 opening, met o.m.
- toespraak Hans Bennis, algemeen secretaris Nederlandse Taalunie
- openingslezing: Günter de Vogelaer (Münster): “Gelaagde identiteit(en),
één (tussen)taal? Inzichten uit het onderzoek naar regionaal gekleurde
omgangstaal in Vlaanderen en Nederland"
15:30 - 16:00 koffiepauze
16:00 - 17:00 ledenvergadering NLV
's avonds
receptie aangeboden door de Nederlandse ambassade
vrijdag, 5 oktober 2017, locaties: Kunsthistorisches Museum (KHM) , Albertina, Akademie d.
bildenden Künste)
8:45 - 9:00
welkomstwoord in het Kunsthistorisches Museum (KHM)
9:00 - 10:00
parallele rondleidingen door de Bruegel-tentoonstelling in het KHM o.l.v
wetenschappelijke medewerkers van het KHM & Universität f. angewandte
Kunst
10:00 - 10:30 koffiepauze
10:30 - 12:30 keuze uit rondleidingen en lezingen in het KHM, de Albertina en de
Akademie der bildendenden Künste o.l.v. wetenschappelijke medewerkers
van de musea & Universität f. angewandte Kunst
12:30 – 13:30 lunchpauze
13:30 – 14:15 lezing Dr. Sabine Pénot (curatrice KHM & Bruegel-tentoonstelling): “Zur
Geschichte der Bruegel-Forschung in Wien”
14:15 – 15:15 lezing Dr. Manfred Sellink (directeur Museum voor schone Kunsten
Antwerpen & curator Bruegel-tentoonstelling): “Bruegel ten tonele: enkele
bespiegelingen over de rol van het (rederijkers)toneel in het oeuvre van
Pieter Bruegel de Oude”
15:15 - 15:45 koffiepauze
15:45 - 17:30 gelegenheid KHM, Albertina & Akademie der bildenden Künste zelf te
bekijken dan wel een ander museum op eigen gelegenheid te bezichtigen
18:30
diner aangeboden door de Vlaamse Afvaardiging
zaterdag 6 oktober, locatie: Universität Wien
tijd
parallelsessie 1
parallelsessie 2 (DoHa)
9:00 - 11:30

12:00 - 12:45
12:45-13:00
13 - 14:00

parallelsessie 3
(DoHa)
lectorenbijeenkomst
presentaties van lopend
presentaties van lopend
o.l.v. Nele Rampart
onderzoek: taalkunde en
onderzoek: letterkunde,
(Wenen)
vakdidactiek, voorzitter:
voorzitter Herbert Van
Matthias Hüning (Berlijn) Uffelen (Wenen)
slotlezing: Ralf Grüttemeier (Oldenburg): “Gelaagde constructies: de zonnige
toekomst van de Duitstalige neerlandistiek”
sluiting
afsluitende lunch

Call for Papers
Tijdens de docentenbijeenkomst zal op 6 oktober 2018 aan universitaire neerlandici binnen
het Duitse taalgebied de gelegenheid worden geboden om hun promotie- dan wel
habilitatieonderzoek te presenteren.
De deelnemers kunnen hun work in progress als projectpresentatie of als discussie
presenteren. De mogelijkheid tot presentatie (ca. 15 minuten) staat open voor alle promovendi
die zich nog aan het begin van hun traject bevinden. Van promovendi/habilitandi die al wat
verder zijn gevorderd met hun project wordt verwacht dat ze vooraf een tekst inleveren (bijv.
een artikel of een hoofdstuk van een proefschrift) die van tevoren onder de deelnemers wordt
verspreid. De ervaring leert dat dit de kwaliteit en het rendement van de discussie ten goede
komt.
Er wordt gedacht aan twee parallelle sessies: taalkunde/didactiek en letterkunde. De
discussiestukken zullen vooraf worden verspreid en door alle deelnemers van de betreffende
sessie worden gelezen.
We vragen belangstellenden om zich vóór 1 juni 2018 bij Marlou de Bont (mailadres:
marlou.debont@univie.ac.at) aan te melden met een abstract (max. 500 woorden). Vergeet
niet om in de aanmelding ook de titel van het project te vermelden. Na onze bevestiging kunt
u uw discussiestuk (max. 20 bladzijden) vervolgens vóór 1 juli 2018 toesturen. Bij
projectpresentaties volstaat het abstract.

