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Uitnodiging 26 april
Lezing prof. Nicoline van der Sijs & performance Joke van Leeuwen

Musée de la vie Wallonne,
Cour des Mineurs, 4000 Liège
26 april 2022
20.00 - 21.30 uur
Inclusief drankje
Voor wie?
Mensen die het Nederlands
een warm hart toedragen
Aanmelden / afmelden
Inschrijven gratis maar verplicht via:
https://forms.gle/vbD2tgPHXMnaRGyZ8
uiterlijk 22 april.
Indien u na aanmelding toch niet kunt
komen, dan graag afmelden bij
isa.hendrikx@uliege.be
Deze avond wordt u aangeboden door
de Universiteit van Luik.

Met medewerking van theatergezelschap
Hoge Fronten en met grote dank aan
de Nederlandse Ambassade Brussel,
Lilith en de Taalunie.

De Koning Willem-Alexander Leerstoel voor Lage Landen-studies
De Universiteit van Luik was de eerste universiteit buiten het Nederlandse taalgebied
die een leerstoel Nederlands kreeg toegewezen. Om tweehonderd jaar later het ontstaan
van extra muros Nederlands te herdenken, hebben de Universiteit van Luik en de Nederlandse
Ambassade in België een leerstoel voor Lage Landen-studies opgericht. In het kader van
de leerstoel wordt elk jaar een gerenommeerde Nederlandse of Vlaamse academicus
uitgenodigd, die als gasthoogleraar optreedt en lezingen geeft in zijn of haar vakgebied.
Nicoline van der Sijs
Dit jaar is die gasthoogleraar Professor Nicoline van der Sijs, senior onderzoeker bij
het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en emerita-hoogleraar historische taalkunde
van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit. Ze is redacteur
van Neerlandistiek, Trefwoord en Internationale Neerlandistiek en vaste medewerker
van het tijdschrift Onze Taal. In 2020 kreeg ze voor 15 eeuwen Nederlandse taal de
Onze Taal/ANV-taalboekenprijs 2020, in 2006 ontving zij voor haar werk de Prins Bernhard
Cultuurfonds Prijs voor de Geesteswetenschappen en in 2001 de ANV-Visser-Neerlandiaprijs.
Lezing
Hoe denken Nederlanders en Vlamingen over andere talen en de sprekers daarvan?
Hoe belangrijk vinden ze goede talenkennis? In haar lezing beantwoordt Nicoline van der Sijs
deze vragen door te kijken naar omschrijvingen als Frans met haar op en vaste uitdrukkingen
als iets met de Franse slag doen of een Engelse brief schrijven voor een dutje doen.
Joke van Leeuwen
Joke van Leeuwen schrijft romans, poëzie en kinderboeken, ze tekent en treedt op.
Haar werk is veelvuldig vertaald en bekroond. Zo ontving ze in 2000 de Theo Thijssenprijs
voor haar kinderboekenoeuvre, in 2010 de Gouden Ganzenveer voor haar bijdrage aan
het geschreven woord en in 2012 de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre.
Performance
Tijdens haar performance hangt Joke van Leeuwen een gitaar op haar buik en praat
en zingt ze over het Nederlands in het Noorden en het Zuiden, het Nederlands en het Frans,
mooie en lelijke klanken, makkelijk en moeilijk rijm, en over liefde en misverstanden.

