Hallo allemaal, en welkom bij deze bonusaflevering van Een Beetje Nederlands. Deze
aflevering gaat over… mij! Je kan de tekst van deze aflevering meelezen op de website,
www.eenbeetjenederlands.nl.
Sinds januari van dit jaar vertel ik jullie verhalen over de Nederlandse cultuur en interessante
personen via deze podcast. Met de hoop dat jullie er beter van leren luisteren naar de
Nederlandse taal en misschien ook nog wat leren over het onderwerp van de aflevering.
Maar ik heb mijzelf eigenlijk nog nooit netjes voorgesteld. Ik dacht dat het misschien leuk
was om iets over mijzelf en het ontstaan van deze podcast te vertellen. En op het einde heb
ik nog een aankondiging.
Ik heb via het Instagram-account van de podcast gevraagd wat jullie over mij willen weten en
daar zijn veel leuke reacties op gekomen. Dus daar zal ik er een paar van behandelen
vandaag.
Ik zal even met het begin beginnen. Mijn naam is Robin van der Markt en ik ben op dit
moment 31 jaar oud. Ik ben geboren in Amsterdam, in het stadsdeel Amsterdam Noord.
Ik woon ook nu nog in Amsterdam, samen met mijn vriendin. Als je goed geluisterd hebt
naar de aflevering over Annie M.G. Schmidt heb je haar stem al eens gehoord. We hebben
samen een kat die Teun heet. Die kat komt graag bij me liggen als ik de podcast opneem,
wat heel gezellig is maar een beetje onhandig.
De eerste vraag komt van Afra via Instagram: of ik broers of zussen heb, en of we op elkaar
lijken. Bedankt voor deze vraag! Ik heb één zus en ze heet Afra. Ze heeft deze vraag
namelijk zelf gesteld. We lijken erg op elkaar maar mijn zus maakt nog geen podcast.
Prescilla, Sabina en Beta Liberato stelden alle drie de vraag wat mijn beroep is. Ik werk in de
IT, als programmeur bij een klein bedrijf. Dus mijn vaste baan heeft helemaal niets met deze
podcast te maken. Ik vind het zelf juist heel erg leuk dat ik met deze podcast nu iets doe dat
helemaal niet lijkt op mijn normale werk. Om deze podcast te schrijven moet ik zelf best veel
research doen, om er een interessant en kloppend verhaal van te maken. Dat is best creatief
werk en ik ben er achter gekomen dat ik dat naast mijn normale werk best wel leuk vind!
Sally en Chiara vroegen waarom ik de podcast heb gemaakt. Leuke vraag! Dat zit als volgt.
Ik ben zelf, net zoals jullie, ook bezig om een taal te leren. Ik ben een paar jaar geleden
begonnen om Noors te leren. Ik begon met Duolingo, maar na een tijdje merkte ik dat ik
meer moest oefenen met luisteren. Als ik een tekst las in het Noors snapte ik het steeds
beter, maar luisteren naar gesproken Noors was nog erg moeilijk voor mij.
Ik ben toen een podcast tegengekomen waarin een Noorse man vertelt over allerlei
verschillende onderwerpen op een rustige, heldere manier. Klinkt het bekend? Die podcast
heeft mij geïnspireerd om een soortgelijke podcast te maken, maar dan voor het
Nederlands. Ik ben aan het begin van dit jaar hiermee begonnen. Dat was natuurlijk
middenin de coronapandemie, waardoor ik ‘s avonds tijd over had. Het leek me al langer
leuk om iets te doen voor mensen die Nederlands proberen te leren, en dat is dus deze
podcast geworden!
Volgende vraag! Ahmad vroeg of ik officieel leraar ben of dat deze podcast alleen een hobby
is. Het antwoord daarop is dat ik géén leraar ben, dus deze podcast is inderdaad een hobby,

ik doe dit naast mijn normale werk. Ik geef dus geen taalles en daar is deze podcast ook niet
voor bedoeld. Dan heb ik meteen de vraag van Enni beantwoord: wat ik deed voordat ik met
de podcast begon. Ik deed dus hetzelfde als wat ik nu doe: ik doe deze podcast naast mijn
normale werk.
Daarmee kom ik ook bij de aankondiging bij deze podcast. Ik maak de podcast met veel
liefde en ik vind het heel leuk dat er zo veel naar geluisterd wordt en er zo veel reacties op
komen. Maar het maken van de podcast kost heel erg veel tijd, omdat ik alles zelf doe:
onderwerpen bedenken, de tekst schrijven, het artwork maken, opnemen, editten, etcetera.
De podcast is gratis en dat gaat het ook blijven. Maar wil je mij als maker steunen, dan is dat
vanaf nu mogelijk. Op de website heb ik een pagina gemaakt waarmee je met een donatie
vriend van de podcast kan worden. De link daarvan staat in de shownotes.
Als je de podcast een warm hart toedraagt en misschien ook wat Nederlands geleerd hebt,
zou je vanaf nu dus een bijdrage kunnen leveren. De donaties zorgen er voor dat ik als
maker meer tijd kan vrijmaken om de podcast nog beter te maken.
Als tijdelijke actie stuur ik naar de eerste 50 vrienden van de podcast een exclusieve sticker
van de podcast! Als bedankje voor je steun.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!

