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Woord vooraf 

 

 
Het jaar 2001 is voor de neerlandici aan onze universiteit van bijzonder 

belang.  Het Instituut voor Germanistiek in Debrecen is tien jaar geleden, 

in het studiejaar 1991/1992, begonnen  met cursussen Nederlandse taal 

en cultuur.    

 De vakgroep Neerlandistiek aan de Universiteit Debrecen begint een 

nieuwe wetenschappelijke reeks om de resultaten van het onderzoek van 

de neerlandici aan onze universiteit en van alle binnen- en buitenlandse 

collega’s die met onze vakgroep samenwerken en ons steunen te kunnen 

presenteren. Dit is is de eerste bundel van een reeks waarmee we in de 

toekomst jaarlijks een bijdrage willen leveren tot de Neerlandistiek, zowel 

binnen als buiten Hongarije.  

 Onze eerste bundel heeft geen bepaald thema. De artikelen die erin 

verzameld zijn, behandelen uiteenlopende onderwerpen op het gebied van 

de Nederlandse cultuur, taal- en letterkunde. 

 De hier gepubliceerde artikelen zijn geschreven door docenten van de 

vakgroep en door collega's die enerzijds in de afgelopen tien jaren aan 

onze univesiteit gastcolleges en lezingen hielden en anderzijds aan onze 

vakgroep als lectoren verbonden waren. 

 De redactie dankt de auteurs voor hun enthousiaste samenwerking en 

het Hongaarse Ministerie van Onderwijs en Cultuur (FKFP) voor de fi-

nanciële steun waarmee deze bundel tot stand gekomen is. 
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