
 
Call for papers 
Colloquium voor promovendi en habilitandi, Universität Oldenburg (Campus Haarentor), 28 en 29 
september 2023 
 
Op 28 en 29 september 2023 is het weer zover: dan wordt het tweejaarlijkse Doktoranden- und 
Habilitanden-Kolloquium (DoHa) van de Duitstalige neerlandistiek georganiseerd aan de Carl von 
Ossietzky Universiteit Oldenburg. Het colloquium biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse 
taalgebied de gelegenheid hun onderzoek te presenteren aan collega’s taal- en letterkunde van een 
Duitstalige, Nederlandse of Vlaamse universiteit. Niet alleen in Duitsland werkende promovendi en 
habilitandi zijn welkom; dit jaar is er extra plek voor maximaal vijf deelnemers uit het Nederlandse 
taalgebied of de ‘extramurale’ neerlandistiek. Daarbij denkt de organisatie aan promovendi of 
habilitandi wier onderzoek qua onderwerp of methode aansluit bij de Duitse neerlandistiek.  
 
Uiteraard is de organisatie verheugd om iedereen - waarschijnlijk - weer "live" te kunnen ontvangen 
in september 2023. Van de "Digi-DoHa" nemen wij dankbaar het goede idee over om beide dagen 
af te trappen met een reeks "slams": een soort korte TED Talks van 3 minuten, waarin de sprekers 
die hun onderzoek die dag presenteren de hoofdlijnen van hun werk vast kort uiteenzetten. Zo 
hebben alle deelnemers aan het begin van de dag vast een beknopt overzicht van wat er die dag op 
het programma staat. Verder kunnen de sprekers kiezen uit twee opties: 
 
- Allereerst is het mogelijk vooraf (uiterlijk 31 juli 2023) een tekst in te leveren (in de regel een 
artikel- of hoofdstuk-in-wording (10-15 pagina's)), die van tevoren wordt rondgestuurd. Op het 
colloquium zal er dan gelegenheid zijn om de tekst kort in te leiden, maar zal de tijd vooral gebruikt 
worden voor vragen en discussie; 
 
- De tweede mogelijkheid betreft het houden van een presentatie (20 minuten), naar aanleiding van 
een abstract (ongeveer 500 woorden; uiterlijk 31 juli 2023 in te leveren), die ook van tevoren wordt 
rondgestuurd. Ook bij deze presentatie zal er voldoende tijd worden ingeruimd voor vragen en 
discussie. 
 
Voor het colloquium is o.a. door de Nederlandse Taalunie financiële steun toegezegd. We kunnen 
subsidiable deelnemers vergoeding van verblijf- en overnachtingskosten aanbieden, evenals een 
(eventuele) tegemoetkoming in de reiskosten. 
 
U kunt zich tot 1 mei 2023 aanmelden op https://uol.de/niederlandistik/tagungen/kolloquium-
2023. Onafhankelijk van de vormkeuze dient u daarvoor een abstract van maximaal 300 woorden 
in. Vermeld daarbij welke vorm uw voorkeur heeft. Belangstellenden uit het Nederlandse taalgebied 
of de 'extramurale' neerlandistiek dienen daarnaast een korte motivatie in te leveren, waaruit hun 
affiniteit met de Duitse neerlandistiek duidelijk blijkt. Na uw aanmelding ontvangt u verdere 
informatie.  
 
Wij zien uit naar uw komst! 


