
    
NIEUWSBRIEF 5:  september 2020 

 
‘Afrikaans en Nederlands:  

taalverwantschap als hefboom tot samenwerking’         

 
 

In deze nieuwsbrief: 
• Lancering VECTIS podcastserie ‘Het Afrikaans belicht’ met o.a. een podcast met Stef Bos  

• NOB-scholen in de wereld en digitale lesbrief Nederlandse taalvarianten buiten Europa 

• De digitale lesbrief en de opleiding tot docent Nederlands.   

• Namibische media en de digitale lesbrief over Nederlandse taalvarianten buiten Europa 
 
 

• VECTIS-podcastserie ‘Het Afrikaans belicht’ ziet het licht 
VECTIS wil meer mensen in het Nederlandstalig taalgebied enthousiast maken voor het Afrikaans als 
nauwverwante taal met het Nederlands. Met trots kondigen wij dan ook onze podcastserie over het 
Afrikaans aan. De podcast zijn te beluisteren vanaf onze website: www.vectislingua.org (zie ook link 
hieronder). 
 

 Podcast 1: Gevierd zanger Stef Bos geeft in een speciale podcast zijn visie op 
 het Afrikaans: dat doet hij met liefde voor de taal, deskundigheid én ook een 
 beetje in de hoop dat meer mensen zijn passie voor het Afrikaans zullen 
 overnemen. Stef verdeelt zijn muzikale aandacht over Nederland en 
 Vlaanderen én Zuid-Afrika waar hij de helft van het jaar woont met zijn gezin.. 

 
 
         Podcast 2: Marc le Clercq praat in een speciale podcast met Yves T’sjoen,  
         hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Gent 
         en drijvende kracht achter het Gentse Universitaire Centrum voor het 
         Afrikaans. De universitaire samenwerking tussen het Nederlands en het 
         Afrikaans heeft de afgelopen een flinke groei door gemaakt… 
 

 
 
    Podcast 3:  De Nederlandse schrijver en dichter Alfred Schaffer vertelt over 
    zijn motivatie om naar Zuid-Afrika te verhuizen, over zijn eerste  ervaringen in   
    dat land dat zo heftig in beweging is en over hoe hij als gekleurde man het  
    leven beleeft in de West Kaap. Daar doceert hij Nederlands aan de 
    Universiteit van Stellenbosch, net buiten Kaapstad…  
 

 
 
Podcast 4: 
Een speciale podcast is gewijd aan VO-docenten Nederlands uit Nederland en Vlaanderen die 
vertellen over hun ervaringen met het gebruik van de digitale VECTIS-lesbrief ‘Nederlandse 
taalvarianten buiten Europa’. Ze nemen de laatste twijfels weg collega’s die ook overwegen de 
lesbrief te gebruiken. De docenten: Karin Echten (St-Bonifatiuscollege Utrecht), Sven van der Linden 
(Oscar Romerocollege, Dendermonde) en Twan Robben (Kandinskycollege, Nijmegen). 
 
 
Link naar de podcasts: 
https://vectislingua.org/podcasts.html   

https://vectislingua.org/podcasts.html


 
 

• NOB-scholen in de wereld en digitale lesbrief Nederlandse taalvarianten 
Nederland en Vlaanderen kennen een wereldwijd netwerk van zogeheten NOB-scholen (Nederlands 
Onderwijs Buitenland). Nederlandse en Vlaamse kinderen die tijdelijk in het buitenland verblijven 

(bijvoorbeeld van expats) kunnen daar hun kennis van onder meer het Nederlands en de  
culturen van het Nederlands taalgebied verder verruimen.  In overleg en met instemming 
van de Stichting NOB biedt VECTIS de ontwikkelde lesbrief ‘taalvarianten van het 
Nederlands buiten Europa’ aan NOB-scholen in het buitenland aan.  Docenten kunnen 

gebruikmaken van de gratis digitale lesbrief. Op die manier krijgen Nederlandstalige kinderen inzicht 
in het breder perspectief van het Nederlands (Surinaams-Nederlands en Caribisch Nederlands) én het 
Afrikaans. Wij wensen de deelnemende docenten daar succes mee. 
 
  

• Onze digitale lesbrief en de opleiding tot docent Nederlands.   
Vanwege de coronasituatie hebben we vooralsnog slechts geringe voorgang kunnen boeken bij de 
ontwikkeling van een didactische component bij de digitale lesbrief Nederlandse taalvarianten buiten 
Europa. De prioriteiten bij de beoogde samenwerkingspartners  (lerarenopleidingen) lagen het 
afgelopen half jaar, logischerwijs elders. Niettemin gaan we verder met de ontwikkeling van een 
didactische component. In de volgende nieuwsbrief kunnen we hierover ongetwijfeld meer melden. 
Onder meer de Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft eerder belangstelling getoond. 
 
 

• Namibische media besteden aandacht aan de digitale lesbrief 
taalvarianten 

Afrikaans wordt ook in het buurland van Zuid-Afrika, Namibië veel gesproken. 
Afrikaans functioneert daar zowel als moedertaal, maar vooral ook als gedeelde 
contacttaal tussen veel bevolkingsgroepen. Joris Cornelissen vertelt aan de grootste 
krant in Namibië Republikein over het initiatief om in Nederlandstalige landen 
aandacht aan het Afrikaans te besteden…… 
 
Link naar het artikel:   
https://www.republikein.com.na/nuus/afrikaans-is-groot-in-nederland2020-06-04/ 
 
 

 

Tot slot 
Wij houden u op de hoogte van vorderingen en nieuwe ontwikkelingen.  
Voor suggesties en andere reacties: info@vectislingua.org 
 
 
Met vriendelijke VECTIS-groet 
Marc le Clercq en Joris Cornelissen 
 
 

 
www.vectislingua.org 
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