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Literaturwissenschaft 

 
Van Dam Nederlandse romantiek? Literatuur in Nederland en Vlaanderen in de 

eerste helft van de negentiende eeuw 
 MI 10-12      Online 
 Beginn: 14.04.2021 

In dit college houden we ons bezig met de literaire periode van de romantiek: Wat zijn de 
meest belangrijke kenmerken van de romantiek, wanneer is zij ontstaan en hoe zien teksten 
van romantische auteurs eruit? Tegelijkertijd analyseren we de specifieke situatie in Nederland 
en Vlaanderen in de eerste helft van de negentiende eeuw. We leren belangrijke literaire 
auteurs uit Nederland en Vlaanderen in die periode kennen en bediscussi:eren de vraag in 
hoeverre het romantische auteurs zijn.  

 

Sprachwissenschaft 
      
Boonen Taalsystemen in vergelijking: Morfologische en syntactische 

verschillen in het Nederlands, Duits en Afrikaans 
  DO 10-12 Uhr      Online 

Beginn: 15.04.21 
 

Het Duits, Nederlands en Afrikaans zijn nauw verwante talen die alle drie hun eigen systeem 
vertonen. In dit college gaan we bepaalde aspecten van taal vergelijken,  
voornamelijk de morfologische structuur van woorden en de syntactische opbouw van zinnen. 
Hoe worden naamwoorden en werkwoorden geflecteerd? Op welke manier worden  
nieuwe woorden gevormd? Zijn dezelfde procedés productief? Hoe is de werkwoordelijke 
eindgroep in het Nederlands en het Afrikaans opgebouwd? Zijn er meer syntactische  
verschillen aan te wijzen? 

 
 

Landeswissenschaft 
  
V.d.Schoor Nederlandse kranten 1920-2020 
  MI 14-18 Uhr (14tgl.)      Online 

Beginn: 14.04.21 
 

In het tweede deel van Landeskunde II gaan we (digitale) Nederlandse kranten lezen uit de 
periode 1920-2020. We gaan op zoek naar politiek, cultureel, economisch en sociaal nieuws 
dat van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Nederland en de Nederlandse 
houding tegenover Duitsland. Onze bijzondere belangstelling gaat uit naar berichtgeving over 
Duitsland: het Franse optreden in het Ruhrgebiet na de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van 
het nationaal-socialisme, de Kristallnacht, berichten over de Duitse Wolfszeit 1945-1955 
(daarbij lezen we fragmenten uit Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955 van 
Harald Jähner), de Duitse deling, RAF-terrorisme, de val van de muur en de vereniging van 
de beide Duitslanden, tot recente ontwikkelingen in de Duitse politiek. Maar ook nieuws over 
scharnierpunten in de Nederlandse geschiedenis wordt onderzocht: de burgerlijke jaren vijftig, 
de roerige jaren zestig, met hippiecultuur en alternatieve scène, de grimmige jaren zeventig 
en tachtig, met krakersrellen en massawerkloosheid, tot recente aangrijpingspunten voor 
publieke opwinding, zoals de Corona-crisis. 

 
Dit Seminar vindt plaats op woensdagmiddag, 14.15 tot (uiterlijk) 17.45 uur, tweewekelijks, 
online, via een Zoom-verbinding. In overleg met de deelnemers kan wat met de begintijd 
geschoven worden. 
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Boonen Springschool: Das Ende des Zweiten Weltkriegs im deutsch- 
Fuchs         niederländischen Grenzraum  

  Boorsma Blockveranstaltung        Online 

Das Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (InKuR) der UDE, 
die Faculteit der Letteren der Radboud Universität, die Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
und die Hochschule Rhein-Waal veranstalten eine grenzüberschreitende interdisziplinäre 
Springschool für niederländische und deutsche Studierende. Thema der Springschool ist das 
Ende des Zweiten Weltkriegs im deutsch-niederländischen Grenzraum, das aus 
verschiedenen Perspektiven untersucht wird: Dies beinhaltet den Blick auf deutsche und 
niederländische Ereignisse wie auch literaturwissenschaftliche und didaktische Zugänge. In 
den Fokus genommen werden hier vor allem Alltags-, Ereignis- und Rezeptionsgeschichte 
sowie Auswirkungen auf das Miteinander in der Region. Die Studierenden erarbeiten in 
binationalen Arbeitsgruppen ein Endprodukt (informativer Film, Poster, interaktive 
Präsentation etc.), das im Anschluss präsentiert wird. Da die Forschungsprodukte der 
Springschool voraussichtlich in einem Sammelband publiziert werden sollen, verfassen die 
Studierenden eine schriftliche Ausarbeitung zu ihrem Forschungsprojekt.  

Veranstaltungsort: virtuell 

Termine: Do., 15.04.2021 von 14 - 18 Uhr  
Do., 22.04.2021 von 14 - 18 Uhr 
Do., 29.04.2021 von 14 - 18 Uhr 
Do., 20.05.2021 von 14 - 18 Uhr 

 

Sprachpraxis 
 

Boorsma Vaktaal Nederlands       Online 
          DI 12-14 Uhr      

Beginn 13.04.21 
 

In deze cursus ligt de nadruk op het verbeteren en uitbreiden van taalvaardigheid en 
communicatie op bepaald vakgebied. Het is voor een wetenschappelijke studie niet voldoende 
om alleen het algemene Nederlands te leren. Je hebt ook kennis nodig van verschillende 
vaktalen. In deze cursus worden met name teksten besproken die ingaan op aspecten van 
economie, media en wetenschap. Deze cursus is bestemd voor masterstudenten met een 
uitgebreide kennis van het Nederlands (minimaal niveau B2). 

 
Kolloquien und Workshops 
 

 

Boonen Kolloquium zur Geschichte, Sprache und Kultur der Rhein-Maas-Region 
Fuchs  DI 18-20 Uhr (14tägl.)      Online 
  Beginn 13.04.21 

Im Kolloquium werden neue Forschungen zur Regionalgeschichte und zur sprachlichen und 
kulturellen Entwicklung im Benelux-Raum und im Ruhrgebiet vorgestellt. Diskutiert wird über 
aktuelle Publikationen und Projekte von Wissenschaftlern, daneben auch über 
Examensarbeiten von Studierenden. 

 

 


