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Call for Papers
Internationale en interdisciplinaire perspectieven van neerlandistisch onderzoek
(Niederlandistisches Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium, Berlin, 30.-31.10.2009)
Het 'Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium' voor neerlandici vindt dit jaar plaats op
30 en 31 oktober 2009 aan de Freie Universität Berlin. Het colloquium bestaat inmiddels
al meer dan tien jaar en het biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied
de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren zowel aan collega’s van andere
universitaire instellingen als aan taal- en letterkundige specialisten uit de intramurale
neerlandistiek. De formule van het DoHa-colloquium zal dit jaar op twee punten worden
aangepast.
Voor het eerst nodigen we dit jaar ook Europese neerlandici van buiten het Duitse
taalgebied uit om aan het DoHa-colloquium mee te doen en om hun onderzoeksprojecten
te presenteren.
Ten tweede hebben we dit jaar gekozen voor een overkoepelende vraagstelling voor de
bijdragen aan het colloquium.
Interdisciplinariteit en internationalisering zijn centrale begrippen in wetenschap en
onderzoek. Vooral voor een relatief klein vak als de neerlandistiek is een internationaal
en interdisciplinair perspectief van onderzoek van cruciaal belang. Wij willen u vragen de
presentatie van uw onderzoek toe te spitsen op de vraag op welke wijze u
interdisciplinaire aansluiting zoekt en in hoeverre uw onderzoek internationaal relevant is.
In welke internationale en/of de interdisciplinaire (werk-)verbanden vindt uw onderzoek
plaats? Wat zijn de consequenties hiervan in methodologisch en inhoudelijk opzicht?
Stuurt u uw abstracts van max. 400 woorden voor 15 maart 2009 naar:
s.schuster@fu-berlin.de
Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal mogelijke slots voor presentaties, dan
zullen wij een selectieprocedure toepassen. Begin april zal de bevestiging van deelname
volgen.
Dankzij financiële ondersteuning van de Nederlandse Taalunie kunnen de reis- en
verblijfkosten van deelnemers van buiten het Nederlandse taalgebied vergoed worden.
Wij stellen deelname van promovendi en postdocs uit Nederland en Vlaanderen in hoge
mate op prijs en hopen dat zij aanspraak kunnen maken op andere subsidieregelingen
dan die waarin wij kunnen voorzien.
Met vriendelijke groet,
Saskia Schuster
Janneke Diepeveen

