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Call for Papers 
DYNAMIEK, VARIATIE & VERSCHIL 
Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium, Universiteit Wenen, 18 en 19 november 2011 
 
 
Op 18 en 19 november 2011 zal het jaarlijkse ‘Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium’ van de 
Duitstalige neerlandistiek plaatsvinden aan de Universiteit Wenen. De primaire doelgroep van het 
colloquium zijn onderzoekers (in opleiding) die aan een universiteit in het Duitse taalgebied zijn verbonden. 
 
Dit jaar hebben we besloten om het Colloquium te relateren aan een gemeenschappelijke thematiek. Wij 
vragen daarom aan alle potentiële deelnemers om te focussen op (een aspect van) het thema ‚dynamiek, 
variatie en verschil‘. We denken hierbij vooral aan (taal)vergelijkende thema‘s, aan onderwerpen die 
rekening houden met de maatschappelijke, culturele en politieke context, aan vragen die zich richten op 
verschillen en overeenkomsten binnen het Nederlandse taalgebied en aan aspecten van 
verandering/dynamiek respectievelijk vernieuwing en traditie evenals van culturele en literaire 
transformatieprocessen. 
 
Naast de doctorandi en habilitandi uit het Duitse taalgebied, hopen we ook alle hoogleraren binnen de 
Duitstalige neerlandistiek te kunnen begroeten. 
 
Bovendien hebben we dit jaar ervoor gekozen om zowel voor de letterkunde als ook voor de taalkunde het 
Colloquium open te stellen voor een aantal ‚externe‘ deelnemers. De bedoeling hiervan is om enerzijds de 
wetenschappelijke uitwisseling en interactie met collega‘s uit de Lage Landen te waarborgen; anderzijds om 
contacten met promovendi uit andere filologieën te bevorderen. Concreet betekent dit dat er van 
letterkundige kant enkele onderzoekers uit Nederland en België aanwezig zullen zijn; verder wordt de 
taalkundige sectie opengesteld voor promovendi uit andere filologische vakken van de Universiteit Wenen 
(Engelse, Romaanse, Scandinavische taalkunde etc.). Op die manier hopen wij een levendige en 
grensoverschrijdende discussie op gang te brengen. 
 
Wij vragen belangstellenden om zich vóór 1 mei aan te melden voor het Colloquium. Hiervoor graag het 
aanmeldingsformulier invullen (met opgave van het thema van de presentatie en inclusief een abstract van 
max. 500 woorden) en per mail sturen aan Ulrike Vogl (ulrike.vogl@univie.ac.at). Begin juni zal de 
bevestiging van deelname volgen. 
 
De Nederlandse Taalunie verleent zoals elk jaar financiële ondersteuning voor reis- en verblijfkosten van 
neerlandici uit het Duitse taalgebied. Met dit geld hopen we in ieder geval reis en verblijf van alle 
promovendi en habilitandi uit het Duitse taalgebied volledig te kunnen vergoeden. Aan de collega's 
hoogleraren zouden we willen vragen zelf voor financiering van hun reiskosten te zorgen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Ulrike Vogl & Herbert Van Uffelen 


