EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH
Kapitel 29-30: Markt
A) Markten in Arnhem
Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland. Een provincie kent men in Duitsland
niet. Het is een regio die wat de grootte betreft tussen een grote Duitse Kreis en een klein
Duits Bundesland in ligt.
Opdracht 1
Hieronder vind je enige informatie over de provincie Gelderland. Zoek op een kaart van
Nederland een vijftal belangrijke steden in Gelderland.
[Let op: de getallen onder de kaart slaan alleen op de stad Arnhem!]
1.
2.
3.
4.
5.

Arnhem (hoofdstad)
...
...
...
...

– qua inwonersaantal en grootte vergelijkbaar met het Duitse ...
– qua inwonersaantal en grootte vergelijkbaar met het Duitse ...
– qua inwonersaantal en grootte vergelijkbaar met het Duitse ...
– qua inwonersaantal en grootte vergelijkbaar met het Duitse ...
– qua inwonersaantal en grootte vergelijkbaar met het Duitse ...

Het is logisch dat er in Arnhem meerdere markten georganiseerd worden. Hieronder vind je
ook daarover informatie.
Opdracht 2
Welke markt lijkt je de meest interessante? Waarom?
...................................................................................................................................................
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Opdracht 3
a) Waarom het Kerkplein de naam 'Kerkplein' draagt, is duidelijk:
...........................................................................................................................................
b) Vlakbij staat een beroemd historisch gebouw. Zoek op de internetsite van de stad Arnhem
(ga zelf op zoek naar het juiste adres!) om welk gebouw het hier gaat:
...........................................................................................................................................

Opdracht 4

Op de foto zie je een mevrouw een bosje bloemen kopen.
Luister naar de volgende drie markt-dialogen, A, B en C.
a) Welke dialoog past bij de foto?

Dialoog .......... past, want ......................................................................................................
b) Controleer je antwoord aan de hand van de tapescripts op de volgende pagina's.
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Tapescript A

V = verkoopster
K = klant
V

Dag mevrouw. Kan ik u helpen?

K

O ja, graag. Ik zoek voor mijn man een mooie gereedschapskist, voor modelbouwers.
Hij is namelijk lid van een modelbouwclub. Ze bouwen daar geloof ik momenteel aan
'n model van de Titanic. En omdat 'ie thuis ook aan bepaalde onderdelen wil werken,
heeft 'ie gereedschap nodig. Van dat precisiespul, weet u – 'n boor enzovoort. Ik wil 'm
met Sinterklaas zo'n set geven. Heeft u zoiets?

V

Ik weet het niet zeker. Niet hier in de kraam. Maar misschien heb ik er nog eentje in de
auto. Wacht u even? Dan kijk ik even gauw.

K

Dat zou mooi zijn. Ik wacht wel.
*****

V

Nou – u heeft echt mazzel. Kijkt u eens. Ik had er inderdaad nog eentje liggen. En een
hele mooie set ook: 'n boor, 'n serie hulpstukken en dat alles in een mooie
overzichtelijke koffer.

K

Da's zeker niet goedkoop, denk ik.

V

Tja – alle waar is naar z'n geld. Dit is echt Bahco, als u dat tenminste wat zegt.

K

Nee – nooit van gehoord.

V

Nou – uw man vast wel. Dat is een verschrikkelijk goed gereedschapmerk.
Levenslange fabrieksgarantie! Gaat echt nooit stuk! Uw man zal een gat in de lucht
springen op sinterklaasavond. En trots zijn!

K

Wat kost die set nu?

V

Maar vijfenveertig eurootjes, mevrouwtje. Da's echt cadeau. Bij de Hubo betaalt u daar
grif het dubbele voor.

K

Nou – vooruit dan maar. Kunt u de set als cadeau inpakken?

V

Sinterklaaspapier?

K

Ja natuurlijk!

V

Goed, mevrouw. Dat is dan 45 euro.
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K

Alstublieft – gepast!

V

Dank u wel. Hier heeft u uw pakje. En veel plezier er mee!

K

Daag!

V

Daag!

Tapescript B
V = verkoopster
K = klant
V

Mooi zijn ze, nietwaar, mevrouw?

K

Dat vind ik ook. Wat kosten die rode rozen?

V

Vier euro vijfennegentig per bos. Ze zijn nog helemaal fris. We hebben ze vanmorgen
van de veiling gehaald.

K

Ik zoek eigenlijk fresia's. Witte. Ze zijn voor m'n moeder. Die zou vandaag 60 jaar
getrouwd geweest zijn, maar m'n vader is al jaren dood. Ze vertelt altijd nog hoe mooi
haar bruidsboeket destijds was, van witte fresia's. Dus wil ik haar die geven.

V

Geen probleem, ik heb nog een emmer vol, ook rechtstreeks van de veiling vanmorgen.
Één vijfennegentig per boeket.

K

O – mooi zijn ze. Doe me maar twee bosjes. Die gele dahlia's hier, wat kosten die?

V

Drie zevenennegentig.

K

Goed – doe ook daarvan maar twee.

V

Prima. Verder nog iets?

K

Ja, eeh ... heeft u ook van dat groene spul voor een bloemstukje? U weet wel, daar kun
je bloemen in steken, je maakt vochtig en ze blijven dan meestal 'n tijdje goed.

V

Ja hoor. Één pakje?

K

Hoe groot is dat?

V

Kijkt u maar. Kost drie euro vijftig.

K

Prima. Ja – één pakje.
En nog een paar takjes varens en groen?

V

Doe ik er gratis voor u bij.
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K

Goed. Dat is alles.

V

Ik pak het even in.

K

De fresia's graag apart.

V

Ja, natuurlijk – voor uw moeder immers.

K

Precies.

V

Goed – dat wordt dan eeh eeh dertien euro zevenendertig, dertien euro veertig.

K

OK. Alstublieft – ik heb niet kleiner helaas.

V

Geen punt, mevrouw. Één zestig, twintig, dertig, vijftig, honderd – alstublieft
mevrouw.

K

Klopt. Bedankt. Daag!

V

Tot ziens mevrouw.

Tapescript C
V = verkoopster
K = klant
V

Zo – wie is er dan aan de beurt?

K

Ik. Graag twee gesneden melkwit.

V

Goed mevrouw. Verder nog iets?

K

Eeh – heeft u nog Belgisch meergranen?

V

Ja – de laatste.

K

Heb ik even een mazzeltje. Een hele gesneden graag.

V

In orde. Verder nog iets?

K

Doe me de aanbieding van vandaag maar.

V

Vijf gevulde koeken. OK. En nog iets?

K

Ja, graag een groot stokbrood.

V

Wit of bruin?

K

Wit.
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V

Verder nog iets, mevrouw?

K

Ja. Doe me die uienstok er nog maar bij. En vijf Duitse bolletjes, witte.

V

In orde, mevrouw.
Dat was het?

K

Ja, dat is alles.

V

Dat is dan samen 14 euro vijfendertig.

K

Kijkt u eens, precies gepast.

V

Fijn. Tot ziens.

K

Tot ziens.

Opdracht 5
Waar vonden de drie koopgesprekken uit opdracht 4 plaats?
A = ...
B = ...
C = ...
Opdracht 6
Hoe zeg je dat in het Nederlands? Zoek in de drie gesprekken en vul in.
Duits
A)
Kann ich Ihnen helfen?
Wer ist dran?
Ich suche für meinen Mann ...
Ich bin mir da nicht sicher.
Das wäre schön.
Nikolaus
Ich warte
Sie haben Glück.
Ich habe noch einen auf Lager.
Das ist billig/teuer.
Lebenslange Werksgarantie.
Was kostet ...?
Bei XYZ zahlen Sie dafür das Doppelte.
Wennschon, dennschon!
als Geschenk einpacken
natürlich

Nederlands

B)
vier Euro fünfundneunzig
frische Blumen
weiße Fresien
6

rote Rosen
gelbe Dahlien
drei siebenundneunzig
Weiter noch etwas?
eine Packung
Grünzeug
umsonst
genau
das wird dann ...
Stimmt.
Danke.
Auf Wiedersehen.
C
Milchweiß
Weißbrot
Graubrot
Mehrkornbrot
eine Baguette
in Scheiben
O – hab' ich Glück.
in Ordnung
Sonst noch etwas?
ein gefüllter Kuchen
graag
ein Zwiebelstangenbrot
(Kaiser)Brötchen
passend/abgezählt
Opdracht 7
Und jetzt Sie! Suchen Sie eine(n) Partner(in), denken Sie sich eine Kaufsituation aus,
entwerfen Sie ein Kaufgespräch – auf Niederländisch. Suchen Sie dabei unbekannte Wörter
im Wörterbuch. Machen Sie zu zweit stichwortartig Notizen über das gewählte Gespräch und
üben Sie es ein. Wechseln Sie dabei ab und zu die Rollen (Verkäufer/-in – Kunde/-in).
Präsentieren Sie abschließend ihr Gespräch vor der Gruppe.
Die anderen Schüler müssen raten, um was für ein Geschäft es sich bei Ihrem Gespräch
handelt. Die Kunst ist natürlich, das im Gespräch möglichst in der Schwebe zu lassen.
Viel Spaß!
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B) Marktventers (Marktschreier)
Auf vielen Märkten gibt es sie: Markthändler, die laut schreiend ihre Ware unter die
Aufmerksamkeit des Publikums zu bringen versuchen. Die besten erfreuen sich in der Regel
eines großen, dankbaren und kaufwilligen Publikums. Auf Niederländisch nennt man Sie
'standwerker'. In Arnheim gibt es Ende August immer ein standwerkersfestival. Dabei wählt
eine kompetente Publikumsjury den besten Marktschreier aus.
1) Lesen Sie folgende Textfragmente zum Thema 'standwerker'und bringen Sie sie in eine
logische Reihenfolge
A.
Een standwerker dient – net als de zogenaamde 'stille kramer' - hard te werken voor
een redelijk inkomen, vroeg aanwezig te zijn op de markt en de juiste handel kunnen
aanbieden welke meestal op dat moment gevraagd is. Er zijn ook standwerkers
welke hun leven lang met 1 enkel artikel hun brood verdienen, deze zijn ware
meesters geworden in het presenteren van hun artikel.
B.
Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de groenteschaaf-presentator, maar ook met de
zo bekende leercreme of een wonder-autopoetsmiddel verdient de specialist al vele
jaren een goed belegde boterham op de Hollandse markten.
C.
Standwerker is een beroep waar men niet zo maar inrolt. Het vak standwerken moet
in je bloed zitten. Vele krijgen of leren dit van vader op zoon, een vriend, of van een
ware standwerkmeester welke je meeneemt door het land en je zo de fijne kneepjes
van het vak leert.
D.
De marktmeester moet beoordelen of de standwerker daadwerkelijk het eeuwenoude
beroep naar behoren uitoefent Constateert hij dat dit niet zo is, dan zal de handelaar
logischerwijs niet meer welkom zijn op deze markt. Zo houdt men het vak in ere en
onderscheid men het kaf van het koren. Een standwerker mag niet wegen of meten,
zijn handel in de vorm van reclameborden met prijs aanbieden is ook niet
toegestaan.
E.
De echte standwerker heeft geen recht op de registratie van een vaste marktplaats.
Daarentegen kan de standwerker zich door heel Holland verplaatsen en zo meeloten
voor een standwerkplaats op elke markt waar men ruimte heeft voor dit topberoep.
F.
Als standwerker moet je jezelf onderscheiden van een zogenoemde stille kramer. De
standwerker neemt dan ook een speciale plaats in op de markt en zowaar zijn er
aparte standplaatsen voor hun gereserveerd. Dit moet ook wel omdat de goede
standwerker een ware menselijke verstopping kan laten ontstaan, immers, een ieder
wil graag de productpresentatie van de standwerker's unieke artikel aanhoren.
Meine Lösung: 1 = … 2 = … 3 = … 4 = … 5 = … 6 = …
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C) Typisch Nederland(s)?
Sie wissen es bestimmt noch: In Kapitel 6 tauchten diese Bilder bereits auf:

1. Vergleichen Sie die drei Dialoge aus Block A. Darin fällt der Name der betreffenden
niederländischen Familienfeier. Notieren Sie alles, was Sie darüber inzwischen bereits
wissen.
Die Feier heißt:

Ich weiß darüber Folgendes:

Datum:
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2. In vielen Zeitungen taucht die oben erwähnte Familienfeier auch auf. So z.B. in der
Zondagskrant, einem regional verbreiteten Anzeigenblatt.
Lesen Sie den Text und unterstreichen oder markieren Sie alles, was Sie verstehen.

Dag lieve kinderen
Het is een traditie en die wordt zaterdag 13
november in ere gehouden: de intocht van SintNicolaas. Op die dag zal de goedheiligman in
gezelschap van talloze pieten met zijn schip in
Arnhem aanmeren. Dat gebeurt zoals gebruikelijk
om 12.55 uur bij de Rijnkade ter hoogte van het
Provinciehuis. Om de kinderen alvast in de
stemming te laten komen is er een Pietenorkest, dat
de overbekende sinterklaasliedjes ten gehore brengt. Sinterklaas wordt op die
zaterdag vergezeld door meer dan honderd pieten, zoals de postpieten,
pepernootpieten, bakpieten, kadopieten en schoonmaakpieten.
Burgemeester Pauline Krikke heet Sint-Nicolaas en zijn pieten, zodra die voet aan
wal hebben gezet, welkom. Na deze ontvangst maakt sinterklaas een kleine
wandeltocht langs de kade om de wachtende kinderen te begroeten. Daarna stijgt hij
op zijn paard Americo voor een tocht door de binnenstad van Arnhem, Sinterklaas
wordt daarbij vergezeld van zijn secretaris, lijfwachten, pages, koetsen, postfietsen,
oldtimers, muziekgezelschappen, majorettepelotons en Circus Poeha. Ook de
schoonmaakpieten zijn weer van de partij. Tegen de klok van 15.00 uur is de intocht
beëindigd bij het stadhuis. Daarna bezoekt de sint zoals gewoonlijk de zieke
kinderen in Rijnstaete.
in: De Zondagskrant, 7-11-2004

3. Fassen Sie den Text kurz in folgender Tabelle zusammen – auf Deutsch:
Zeit

Ort

12.55 Rijnkade,
Uhr beim
Provinciehuis

Was sieht man
hier?

Wer ist hier?

15.00
Uhr
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Sonstiges

4. Auf der CD-Rom kaesekoepfe.de – die Sie bereits aus früheren Kapiteln kennen - finden
Sie zum Thema folgende Informationen. Unterstreichen Sie, was Sie noch nicht wussten bis
jetzt:
Sinterklaas:
Sinterklaas [Sankt Nikolaus] ist ein Familienfest. Es wird in den Niederlanden wesentlich mehr gefeiert
als bei uns. Am 5. Dezember bekommt man bereits bei der Arbeit bzw. in der Schule ein kleines
Geschenk, meistens Süßigkeiten. Die meisten Betriebe machen nachmittags bereits gegen 16 Uhr zu.
Auch viele Geschäfte sind ab dann bereits geschlossen. Nach dem Abendessen beschenkt man seine
Familie und feiert Sinterklaas mit Süßigkeiten und warmer Schokoladenmilch. Pepernoten (kleine
Plätzchen mit Spekulatiusgeschmack) dürfen dabei nicht fehlen. Unter Erwachsenen bewichtelt man
sich, meistens mit kleinen Geschenken plus Gedicht.
Der aus Spanien stammende Sinterklaas kommt bereits drei Wochen vor dem 5. Dezember mit
seinem dunkelhäutigen Kollegen, Zwarte Piet, [vgl. mit unserem Knecht Ruprecht] mit einem Boot in
die Niederlande. Bevor er Süßigkeiten und Geschenke für die Kinder mitbringt und verteilt, muss der
Zwarte Piet ihm den Weg zum Anlegen weisen und dafür eine geeignete Stelle finden. Dieses
Schauspiel wird im Fernsehen übertragen und fast alle Holländer sehen es sich an. Kinder und
Erwachsene sitzen mit leuchtenden Augen vor dem Fernseher und warten auf die Ankunft von
Sinterklaas. Von dem Tag seiner Ankunft an bis zum 5. Dezember kann es vorkommen, dass Schuhe
mit Süßigkeiten und Kleinigkeiten gefüllt werden, um den 5. Dezember anzukündigen.
Beim Sinterklaasfeest gibt es einige Unterschiede zum deutschen Sankt Nikolausfest:
1) Man feiert Sinterklaas am 5. Dezember. Am 6. Dezember, der Geburtstag von Sinterklaas, soll sich
dieser ausruhen und nicht arbeiten.
2) Sinterklaas kommt mit einem Schiff.
3) Neben den Süßigkeiten gibt es - wie in Deutschland zu Weihnachten - Geschenke.
4) Beim Zwarten Piet handelt es sich nicht um unseren Knecht Ruprecht. Der Zwarte Piet ist ein
Farbiger aus Spanien. Früher bestrafte er die unartigen Kinder und nahm sie mit nach Spanien. Heute
hat man dieses Bild geändert, um die Kinder davor zu bewahren, mit farbigen Menschen das
Schlechte, Böse, Angstmachende zu verbinden. Daher ist er heute der Begleiter von Sinterklaas, der
Süßigkeiten verteilt.
5) Sinterklaas reitet, nachdem er sein Schiff verlassen hat, mit einem Schimmel durch die
Niederlande, um Geschenke zu verteilen. Dem Sagen nach reitet er, begleitet von seinem Knecht,
über die Dächer. Die Geschenke werden durch den Schornstein in die bereitstehenden Schuhe der
Kinder bzw. einen Sack geworfen.

5. In der elektronischen Enzyklopädie Encarta steht Folgendes zum Thema 'Sinterklaas':
Sinterklaasfeest, feest ter ere van de heilige Nicolaas van Myra, traditioneel gevierd op
Sinterklaasavond (5 dec., de vooravond van zijn feestdag).
Het Sinterklaasfeest is in Nederland het populairste feest van het jaar. Het is vooral in de eerste
eeuw na de Reformatie heftig bestreden (zonder veel succes) door de protestantse kerkelijke
overheid, omdat het een katholiek feest was, en door de wereldlijke overheid, omdat het aanleiding
gaf tot wanordelijkheden. Aanvankelijk (tot in het begin van de 20ste eeuw) werd het vrijwel alleen in
de steden gevierd, daarna is het van een kinderfeest tot een algemeen gezinsfeest geworden,
gekenmerkt vooral door het geven van geschenken (al of niet vergezeld van verzen en al of niet
verpakt als surprise) en traditionele lekkernijen (banket, speculaas, taai-taai, pepernoten).
In Vlaanderen heeft Sinterklaas de Graaf van halfvasten en vaak ook Sint-Maarten (zie Martinus
van Tours) als kindervriend verdrongen; de kinderen krijgen meestal speelgoed en tijdens de talrijke
kinderfeesten in de sinterklaasperiode in scholen, bedrijven en verenigingen ook snoepgoed.
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Het gebruik van het zetten van de schoen bij de schoorsteen door kinderen was in Utrecht al in de
eerste helft van de 15de eeuw bekend. In een aantal plaatsen in Nederland, vooral op de
Waddeneilanden (Texel, Ameland, Terschelling), komen Sinterklaasgebruiken voor die weinig meer
dan de naam van de heilige met de gebruikelijke viering gemeen hebben. Het is mogelijk dat
bepaalde gebruiken reminiscenties zijn aan een voorchristelijk winterfeest; zo zouden de dier- en
mensfiguren van speculaas resten van oude offerbroden kunnen zijn.

6. Fassen Sie diese Informationen auf Deutsch zusammen:
Niederlande

Flandern

7. Suchen Sie in einer Enzyklopädie oder im Internet (z.B. über das Suchprogramm Google)
weitere Informationen über den historischen Bischof von Myra.
Bischof von Myra:
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D) Taal onder de loep
1) Sehen Sie sich folgende Wörter/Wortkombinationen an und ergänzen Sie Fehlendes:
Niederländisch

Deutsch

hier + onder = …

hier + unten = hierunten

het internet + de site = de …

das Internet + die Site = die …

het gereedschap + de kist = de gereedschapskist

das Werkzeug + der Kasten = der Werkzeugkasten

de inwoners + het aantal = het inwonersaantal

die Einwohner + die Zahl = die Einwohnerzahl

2) Welche Feststellungen sind korrekt? Kreuzen Sie an:
O Bei Wortkombinationen ( … + … = …) ist das erste Wort das Kernwort: de oder het hängt
von diesem Kernwort ab.
O Bei Wortkombinationen ( … + … = …) ist das zweite Wort das Kernwort: de oder het
hängt von diesem Kernwort ab.
O Im Niederländischen kann man mehrere Wörter ganz einfach koppeln. Man schreibt sie
dann an einander fest. Das ist anders als im Deutschen.
O Im Niederländischen kann man mehrere Wörter ganz einfach koppeln. Man schreibt sie
dann an einander fest. Das ist genauso wie im Deutschen.
O Ab und zu erscheint ein Verbindungs-s.
2) Suchen Sie in den Dialogen und Texten dieses Kapitels minimal 15 weitere Beispiele
solcher Kombinationswörter. Schreiben Sie wo möglich auch die Artikel (de/het; der/die/das)
hinzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

3) Prüfen Sie Ihre Liste in Aufgabe 2. Stimmen Ihre Feststellungen der Aufgabe 1?
O Ja!
Nein, denn …
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Anlage
Lösung der Aufgabe zu Block B:
Standwerker is een beroep waar men niet zo maar inrolt. Het vak standwerken moet in je bloed zitten. Vele krijgen of
leren dit van vader op zoon, een vriend, of van een ware standwerkmeester welke je meeneemt door het land en je zo
de fijne kneepjes van het vak leert.
Een standwerker dient – net als de zogenaamde 'stille kramer' - hard te werken voor een redelijk inkomen, vroeg
aanwezig te zijn op de markt en de juiste handel kunnen aanbieden welke meestal op dat moment gevraagd is. Er zijn
ook standwerkers welke hun leven lang met 1 enkel artikel hun brood verdienen, deze zijn ware meesters geworden in
het presenteren van hun artikel.
Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de groenteschaaf-presentator, maar ook met de zo bekende leercreme of een
wonder-autopoetsmiddel verdient de specialist al vele jaren een goed belegde boterham op de Hollandse markten.
Als standwerker moet je jezelf onderscheiden van een zogenoemde stille kramer. De standwerker neemt dan ook een
speciale plaats in op de markt en zowaar zijn er aparte standplaatsen voor hun gereserveerd. Dit moet ook wel omdat
de goede standwerker een ware menselijke verstopping kan laten ontstaan, immers, een ieder wil graag de
productpresentatie van de standwerker's unieke artikel aanhoren.
De marktmeester moet beoordelen of de standwerker daadwerkelijk het eeuwenoude beroep naar behoren uitoefent
Constateert hij dat dit niet zo is, dan zal de handelaar logischerwijs niet meer welkom zijn op deze markt. Zo houdt men
het vak in ere en onderscheid men het kaf van het koren. Een standwerker mag niet wegen of meten, zijn handel in de
vorm van reclameborden met prijs aanbieden is ook niet toegestaan.
De echte standwerker heeft geen recht op de registratie van een vaste marktplaats. Daarentegen kan de standwerker
zich door heel Holland verplaatsen en zo meeloten voor een standwerkplaats op elke markt waar men ruimte heeft voor
dit topberoep.
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