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1. Waarom NT&C studeren ?
• Plezier in lezen, literatuur

• Communicatie, taalgebruik

• Plezier in ‘life long learning’

• Leuke hobby

• Carrière boast of switch

• Contacten met soortgenoten

• Bijblijven bij ontwikkeling kinderen



Maar ook ………..
• Ridder Floris (1968, Rutger Hauer)

• Suske en Wiske en Rebelse Reinaert

• Jan Siebelink in theater (1978), Maarten 

Biesheuvel, Oek de Jong, Nicolaas Matsier
• Thuis: goedang, djongos, baboe (petjo)

• Huwelijk W.A. + Maxima: protestant en 

katholiek: protest SGP

• Is het: catálogus of catalógus ?



En ………..
• Waarom zegt de serie Blackadder IV iets 

over begrip voor Nederlandse/Vlaamse 

literatuur in WOI

• Hoe werd een middelnederlands toneelstuk 

eigenlijk opgevoerd

• Welke relatie is er tussen beeld en tekst in 
embleemboeken (Cats, Revius)

• Kan je oude drukken digitaliseren



2. Vorderingen in de studie ?
• Begonnen in 2002 (eerste BA deeltijd)

• 20 uur per week

• Alle tentamens in 1x gehaald op 1 na 
(historisch vertalen)

• Verplichte/keuze vakken (19),  contextvakken 
(4), eindwerkstuk (1)

• 5x een kwartaal ‘vrij’ genomen



3. De praktijk van het studeren
• Kosten, boeken (lenen bibl.), readers

• Contact studenten, blackboard, intekenen

• E-mail, individu, groepswerk

• Werkstukken, presentaties

• Tentamens



4. Inhoud van de studie + voorbeelden 
• Middelnederlands

• Vroegmodern

• Modern

• Taalkunde

• Taalbeheersing



Middelnederlands (1/5)
• onderzoek naar 3 edities van Elckerlijc (1493, 

1501, 1525)

• Verwerking van Reynaert in hedendaagse 

stripboeken

• Onderzoek aan Middelnederlands toneel: hoe 

werden stukken opgevoerd?

















klucht Cluijte van Playerwater 1410



Vroegmodern (2/5)
• Jan Vos (1610-1667) en toneelstuk Medea 

(gruwelspel) in Amsterdamsche Schouwburg

• Rederijkerskamers en hun wedstrijden



 









Modern (3/5)
• Dirk van Bastelaere en Nijhoff: Pornschlegel 

(1988) en Awater (1934) - postmodernisme

• Tijdschrift Libertinage en Jacques de Kadt

• Albert Vandriessche en WOI: flamingant en arts











Taalkunde (4/5)
• Klemtoon patronen

• Universele grammatica

• Nederlands als 2e taal (NT2). Invloed van 

Engels, Turks, Marokkaans op NL

• Dialect of grammatica (javindo, petjo, 
papiamento)

• Leermethoden NT2





c. Het  diminutiefsuffix  is  van  niveau II.  Dit  zie  je  aan beide  vormen:  avontuurtje  bevat  een  
superzwaar Rijm, woordintern. Dit  kan alleen bij niveau II-gelede woorden. Bij  herbergje valt  
daarnaast op dat de klemtoon niet verschuift naar het voor ongelede woorden regelmatige patroon 
(de syllabe vóór de finale syllabe met sjwa).
d. Suffixen van klasse I kunnen alleen vóór klasse II-suffixen optreden, niet erna.

De generalisatie is dat het weggelaten deel minstens een woord moet zijn – ofwel
een morfologisch woord (zoals  in samenstellingen automatisch het  geval is), ofwel een

fonologisch woord: dat bestaat uit minstens een Voet. Het suffix –ig [x] voldoet hier niet

aan, -dom [dm] en –achtig [x.tex] wel. Een suffix als –ief zou op zich wel een fonologisch
woord kunnen zijn (als superzware syllabe kan het een Voet op zich vormen), maar het smelt
altijd samen met voorafgaande slotconsonanten van de stam: spor-tief. Bij dit proces speelt
dus de status van woorddelen als Voet of fonologisch woord een rol, en dit  onderscheidt



De ophanging 

van het strottenhoofd

Kaakbeen

Schildkraakbeen

Ringkraakbeen

naar borstbeen



Taalbeheersing (5/5)
• Taalgebruik in bijsluiters medicijnen

• Analyse interviews en betekenis pauzes

• Amtelijk taalgebruik in gemeentefolder Utrecht 

over afval inzameling







5. Plezier, plezier, plezier

• Studeren is plezierig

• Tijdsinvestering is het waard

• 75% van deeltijders viel af....


