
 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de Marnixring, 

Geachte vrienden, 

 

Graag nodigen wij u uit op de 1ste lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 1 februari 2018. 

Onze gastspreker is Peter Debrabandere die het zal hebben over “Het Nederlands als eenheidstaal met 

interne variatie”. 

Door de loop van de geschiedenis hadden het Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen zich 

eigenlijk tot twee aparte talen kunnen ontwikkelen. In de 19e eeuw is fel gediscussieerd over de mogelijkheid 

om van het Vlaams een eigen taal te maken. De Vlamingen hebben heel bewust het Nederlands – het 

Nederlands van de Nederlanders – tot cultuurtaal van Vlaanderen bestemd. Nu zijn er allerlei gebeurtenissen 

en aanwijzingen die de indruk wekken dat het Nederlands toch weer uit elkaar aan het groeien is.  

De vragen die door Peter Debrabandere behandeld worden zijn onder meer: “Is er dan nu en straks nog sprake 

van één Nederlands? Wat valt er over die recente ontwikkelingen te zeggen? Moeten we blij zijn met een 

eigen Belgisch-Nederlands? Of heeft het behoud van een zo gemeenschappelijk mogelijk Nederlands voor 

Nederland en Vlaanderen meer voordelen? En wat valt er te zeggen over het oprukkende Engels?” 

 

Peter Debrabandere (°Brugge, 1964) studeerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Sinds 1994 doceert hij Nederlands, 

Duits en copywriting aan de Katholieke Hogeschool VIVES in Brugge. Hij is hoofdredacteur van Neerlandia, en auteur van o.a. het 

Woordenboek voor correct taalgebruik (2004) en Taal in het onderwijs: Van academicus tot zittenblijver (2de, herwerkte uitgave 2017). 

Zijn specialisaties en interesses zijn: Belgisch-Nederlands, Standaardnederlands, taalnormen, taalzorg, taalpolitiek.   

 

Hieronder alle praktische informatie : 

Datum: Donderdag 1 februari 2018 

Uur:  Aanvang van de avond: 19:30 u – Aanvang van de lezing: 21:00 u 

Locatie: De Castelijnshoeve 

  Kasteeldreef 52, 2980 Halle-Zoersel 

  (Ruime parking in het park achteraan) 

Bijdrage in de kosten: 45 € pp voor leden en partners van een Marnixring – 50 € pp voor niet-leden 

Hierin zijn begrepen: 

- Het bijwonen van de lezing, met mogelijkheid tot het stellen van vragen nadien 

- Een drankje vooraf en een maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht, de nodige begeleidende dranken 

(water, wijn), en koffie om af te sluiten 

NB: Ook deelnemen zonder het drankje en de maaltijd vooraf kan aan 10 € pp 

Inschrijven: Ten laatste vóór maandag 29 januari 2018 bij onze Procolmeester Remy APPERMONT op 

  r.appermont01@telenet.be 

Betaling: -     Door overschrijving op de bankrekening van MR Land van Playsantië: BE89 1430 9105 2385 

  met vermelding van uw naam, het aantal personen, en de gekozen formule  

- Of door contante betaling aan onze Penningmeester Johan VANSLAMBROUCK tijdens de  

avond van de lezing 

 

Wij hopen van harte U te mogen verwelkomen op deze avond. 

Namens het Bestuur van Marnixring Land van Playsantië 

 
Marnixring Land van Playsantië  

organiseert op donderdag 1 februari 2018 in Halle-Zoersel: 

Een lezing door gastspreker Peter Debrabandere over 

“Het Nederlands als eenheidstaal met interne variatie” 
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