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Les 1

Luister. 

(bij de drogist)
Margriet: Karin, pak jij even een pak wasmiddel voor

me?
Karin: Waar staat dat?
Margriet: Daar, achterin, bij het toiletpapier en de 

schoonmaakmiddelen.
Karin: Waarom koop jij je wasmiddel eigenlijk hier,

Margriet? Is dat niet veel duurder, ik bedoel,
bij ons op de hoek betaal ik maar 6,95.

Margriet: En ik betaal hier maar 5,95! Zo zie je maar, in
de supermarkt is niet alles goedkoper!

(in de boekwinkel)
Verkoper: Meneer, kan ik u helpen?
Jelle: Ja, ik zoek het nieuwste boek van Leon de

Winter.
Verkoper: En, dat ligt daar op de tafel met de boeken

Top Tien, daar in het midden. Zal ik het even
voor u pakken?

Jelle: Nee hoor, ik kijk zelf wel even.
Verkoper: Zo, u hebt het gevonden?
Jelle: Ja, een krantje en dit hoek.
Verkoper: Is dit een cadeautje, meneer?
Jelle: Nee hoor.
Verkoper: Dan wordt het 16,30 alstublieft.

(bij de slager)
Slager: Zegt u het maar.
Jeroen: Ik had voor vandaag vijf kalkoenfilets besteld.
Slager: Dat was voor Van Deursen?
Jeroen: Ja, precies.
Slager: Anders nog iets?
Jeroen: Ja, twee ons ham en een onsje rookvlees. Die

leverworst ziet er lekker uit. Is die erg gekruid?
Slager: Ja die is tamelijk pittig. Wilt u een stukje proe-

ven? U ook mevrouw?
Toni: Hm, ja lekker, Doet u maar een half pond.
Slager: Dat was het?
Jeroen: Ja.
Toni: Nee lieverd, je vergeet de rookworst.
Jeroen: O ja, goed dat je eraan denkt. Een rookworst

en dan heb ik het zo.
Slager: Dan wordt het 21,80 alstublieft.

Les 2

Luister. 

Frans: En? Wat vind jij, zullen we die flat nemen?
Dan hebben we eindelijk een woonkamer die
groot genoeg is voor de piano!

Marijke: Ja, en ik vind hem ook heel gezellig. Alleen
jammer dat-ie nogal donker is.

Frans: Klopt, maar met een licht verfje ziet het er al
meteen anders uit. En weet je wat ik ook zo 
fijn vind? Dat de slaapkamer aan de achter-
kant ligt. Lekker rustig. Dan horen we de tram
gelukkig niet meer zo erg!

Marijke: Nou, zeg dat wel. En wat dacht je van het 
balkon? En die nieuwe keuken, die is ook een
stuk groter en zo lekker licht.

Frans: Ja, maar dat mag dan ook wel voor die prijs!
Vergeet niet dat we zo'n 150 euro meer moe-
ten betalen dan voor de oude flat!

Marijke: Ja, maar dat is dan wel inclusief de garage.
Frans: Goed, maar al met al blijft het veel geld. 

Hoewel, als ik aan die grote badkamer denk ...

Luister. 

1. Iemand is aan het timmeren.
2. Iemand is aan het telefoneren.
3. Iemand is aan het stofzuigen.
4. Iemand is aan het douchen.
5. Iemand is aan het koken.
6. Iemand is aan het zingen.
7. Iemand is aan het zagen
8. Iemand is aan het pianospelen.

Les 3

Luister. 

Toen ik vier was, verhuisden mijn ouders van het platte-
land naar Rotterdam. We hadden een gezellig rijtjeshuis
met een piepklein tuintje, maar toch was er altijd plaats
genoeg voor mijn broer en mij om te spelen.
Mijn ouders sliepen op de 1e verdieping en wij hadden
op zolder ieder een eigen kamertje, niet groot, maar heel
gezellig. Alleen een beetje donker, omdat het zolderraam
er maar zo klein was.
Naast mijn bed stond een nachtkastje, dat was nog van
mijn oma geweest. Verder stond er niet veel. Door die
schuine muren was er geen plaats voor een kast. Ik had
ook geen echt bureau, alleen een klein tafeltje en een 
ongemakkelijke stoel, tja -boven mijn bed hing nog een
leeslampje. Ik schreef 's avonds altijd stiekem in m'n dag-
hoek. M'n broer die drie jaar jonger was dan ik moest 
altijd vroeg naar bed. Daarom mocht ik in mijn kamer
niet naar muziek luisteren, want dan kon hij niet slapen.
Mijn huiswerk maakte ik 't liefst beneden, want daar was
het altijd lekker warm. Maar als mijn vriendinnen kwa-
men, speelden we altijd boven, daar kon tenminste nie-
mand ons storen! We mochten er alleen nooit iets eten,
want dan moest m'n moeder met de stofzuiger al die
trappen op!

Luister naar het weerbericht. 

Het KNMI verwacht veel bewolking en wat motregen. 
In de loop van de ochtend wordt het droog.
De middagtemperatuur is ongeveer tien graden. D'r staat
een zwakke tot matige westelijke wind. In het waterge-
bied staat eerst af en toe een krachtige wind. Voorlopig
blijft het lenteachtig. Vanaf vrijdag nemen wind- en
neerslagkansen toe en wordt het kouder. Dit was het
nieuws.
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Les 4

Luister. 

(1)
Tom: Met Tom Winkelman.
Joost: Ja, Tom, met Joost. Zeg, Tom, even een vraag:

Kun je ons volgende week komen helpen?
Tom: O ja, jullie geven een feestje, hè? Wat jammer,

ik wil wel komen, maar ik moet dat weekeend
mijn vader helpen. Maar ik kom de week daa-
rop wel even bij jullie langs om alles weer op
te ruimen. En dan is er vast ook nog genoeg te
doen.

Joost: Tuurlijk, bedankt voor je aanbod. Dag!
Tom: Oké, tot dan. Hoi.

(2)
Vera : Met Vera Hijmans.
Joost: Hallo Vera, met Joost. Is Simon thuis?
Vera: Ja, ogenblikje, ik zal hem even roepen. Simon,

Joost voor jou aan de telefoon!
Simon: Hé Joost, jij belt zeker vanwege het feestje.
Joost: Precies, kan jij zaterdagmiddag komen helpen?
Simon: Ja, hoor, als ik iets later mag komen. Ik moet

eerst nog trainen.De week daarop hebben wij
een belangrijke voetbalwedstrijd. Maar ik kan
wel voor muziek zorgen; wat vind je daarvan?

Joost: Hartstikke goed idee. Bedankt!
Simon: Oké, tot zaterdag.

(3)
Maarten: Ja?
Joost: Maarten, ben jij ‘t?
Maarten: Ja, maar ik voel me niet zo goed, daarom

klinkt mijn stem zo anders.
Joost: Dat is niet zo leuk. Tja, dan hoef ik ook niet te

vragen of je zaterdag komt.
Maarten: Wat is er dan op zaterdag aan de hand?
Joost: Marijke en ik geven toch een feestje.
Maarten: Ach ja, daar heb ik niet meer aan gedacht. Nou

ja, afgezien van het feit dat ik niet fit ben ga ik
dat weekend op schoolreis naar Antwerpen.
Wij vertrekken op zaterdagmorgen. Ik kan echt
niet.

Joost: Dat geeft toch niet. Zeg, het beste en ik ga nu
Rob even bellen.

Maarten: Ja, doe dat en groetjes aan Marijke. Dag!

(4)
Rob: Met Rob.
Joost: Hoi Rob, met Joost. Rob, heb je volgende week

zaterdag tijd? Wij geven toch een feestje en wij
kunnen jouw hulp bij de voorbereiding zo
goed gebruiken.

Rob: Ja, natuurlijk. Jij helpt mij toch ook altijd. Hoe
laat moet ik er zijn?

Joost: Kun je er om een uur of drie zijn? 
Rob: Ja, dat is prima. Zal ik nog wat CD’s meene-

men? En ik heb ook nog heel wat glazen.
Joost: O ja, die kunnen wij goed gebruiken. Bedankt

en tot zaterdag.
Rob: En moet Marloes nog voor de muziekinstalla-

tie zorgen?
Joost: Nee, dat hoeft niet hoor, dat doet Simon al.
Rob: Oké, tot zaterdag.

(5)
Jos: Met Jos Dekkers.
Joost: Ja, met mij.
Jos: Hé, Joost, lang niet meer van je gehoord. Zeg,

hoe is ‘t?
Joost: Nou, veel te doen, volgende week geven wij

een feestje en daarom bel ik je ook. Kan je ko-
men?

Jos: Volgende week? Nee,stel je voor, ik moet zater-
dag nazitten op school omdat ik vet strafwerk
heb gekregen.. 

Joost: Wat erg voor je, zeg.Misschien kun je later nog
komen.

Jos: Ik zal het proberen. Zoiets gebeurt mij niet nog
een keer. Hoi.

Les 5

Luister. 

Gast 1: We willen graag bestellen!
Ober: Ja, neemt u eerst nog een voorgerecht?
Gast 1: Eh, ja ik neem een garnalencocktail en dan 

blijf ik bij vis en dan neem ik daarna de 
gebakken zalm. Jij ook, Martijn? 

Gast 2: Nee, liever niets vooraf, ik heb vanmiddag al
zoveel gegeten. Ik neem varkenshaas, als het
kan met gebakken aardappels. Gaat dat? 

Ober: Ja, natuurlijk meneer. En wat wilt u drinken? 
Gast 1: Drink je een wijntje mee, Martijn, dan bestel

ik een karaf. 
Gast 2: Ja, doe maar een rosé. En brengt u mij nog een

appelsap? 
Ober: Ja, een appelsap, rosé, garnalencocktail en dan

de zalm en de varkenshaas.
Ober: Wilt u nog een dessert?
Gast 1: Ja, ik neem een chocolademousse. Heb jij die

wel eens geprobeerd? Die smaakt hier echt 
fantastisch! 

Gast 2: Ja, dat geloof ik graag, maar het is zo wel 
genoeg. Voor mij een koffie graag.

Luister. 

1. Ik heb me toch een honger!
2. Brrr, wat heb ik’t koud!
3. Ik verveel me zo!
4. Oh (geeuw), wat ben ik moe!
5. Ik heb zo’n dorst!
6. Wat heb ik het warm, zeg!

Les 7

Luister. 

(1. een zakelijk telefoongesprek)
De Wit: Firma De Graaf. U spreekt met Femke de Wit.

Wat kan ik voor u doen? 
Becker: Met Christian Becker. Ik zou graag met meneer

De Graaf willen spreken. 
De Wit: Dat kan, een ogenblikje alstublieft, dan ver-

bind ik u door.
...
Meneer De Graaf, ik heb hier Christian Becker
voor u aan de lijn. 

De Graaf: O, prima, verbind maar door.
Hallo meneer Becker, met De Graaf. Hoe gaat
het met u? 
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Becker: Prima, dank u. Ik bel om onze afspraak, aan-
staande maandag in Utrecht, te bevestigen. 

De Graaf: Uitstekend, men eer Becker. Als u wilt dan kan
mijn secretaresse een kamer voor u reserveren.

Becker: Dank u, dat zou fijn zijn. De volgende dag
moet ik naar Brussel. 

De Graaf: Hoe laat komt u in Utrecht aan? 
Becker: Ik kom om een uur of elf op Utrecht CS aan. 
De Graaf: Goed, ik zal ervoor zorgen dat u afgehaald

wordt. En mijn secretaresse stuurt u dan nog
een fax met alle informatie die u verder nodig
hebt. Tot maandag - en goede reis! 

Becker: Ja, dank u, tot maandag.

(2. een kamer reserveren)
Dijkhuizen: Hotel de Witte Zwaan, Rinus Dijkhuizen,

goedemorgen.
De Wit: Met Femke de Wit, goedemorgen. Ik zou

graag voor a.s. maandag een kamer willen
reserveren. 

Dijkhuizen: Ja, en voor hoe lang? 
De Wit: Voor één nacht. 
Dijkhuizen: En voor één persoon? 
De Wit: Ja, voor één persoon. 
Dijkhuizen: En, dan zal ik even kijken of er nog iets vrij

is. En a.s. maandag, dat is de zevende, hè? 
De Wit: Ja, precies.
Dijkhuizen: Ja, dan heb ik nog een kamer vrij. Met bad. 
De Wit: Kunt u mij zeggen wat die kost? 
Dijkhuizen: Ja, die kost 65 euro. Dat is inclusief ontbijt. 
De Wit: Dat is goed.
Dijkhuizen: Als u mij uw naam en telefoonnummer

even geeft? 
De Wit: Ja hoor, het nummer is 6142 - 67600. Het is

voor meneer Becker, maar u kunt de reke-
ning naar de firma De Graaf sturen. 

Dijkhuizen: Oké, dat is genoteerd.
De Wit: Kunt u mij een bevestiging van de reserver-

ing sturen? 
Dijkhuizen: Ja, dat zal ik meteen doen. 
De Wit: Dank u. Dag. 
Dijkhuizen: Goedemiddag mevrouw De Wit.

Luister. 

(een treinkaartje kopen)
Becker: Goedemiddag, een kaartje naar Brussel, 

alstublieft.
Lokettist: Enkele reis of retour?
Becker: Retour. Is dat een directe verbinding of

moet ik overstappen?
Lokettist: U moet in Rotterdam overstappen. Dat is

dan 42,75 alstublieft.
Becker: En hoe laat vertrekt de trein?
Lokettist: Er gaat er één over tien minuten, maar die

is met toeslag.
Becker: Dus ik rnoet ook nog toeslag betalen?
Lokettist: Ja, als u die trein neemt wel.
Becker: En de volgende trein?
Lokettist: Die vertrekt om 9.49 uur en daarvoor moet

u ook een toeslag betalen.
Becker: En hoeveel is die toeslag?
Lokettist: 3 euro.
Becker: Van welk spoor vertrekt de trein van 9.49

uur?
Lokettist: Van spoor 4a. In Rotterdam vertrekt de

trein om 10.32 uur. U bent dan om 12.31
uur in Brussel. 

Becker: Dank u wel. 
Lokettist: Tot uw dienst.

Les 9

Luister. 

(1)
Zevenster: U spreekt met de assistente van dokter Steen-

kist.
Loes: Goedemorgen, met Loes Timmermans. Kan ik

voor vanmiddag een afspraak maken?
Zevenster: Ben je patiënte bij ons?
Loes: Nee, nee ik woon hier niet. Ik kom uit Gro-

ningen en ben bij vrienden op bezoek.
Zevenster: Ja, is het dan erg dringend, want we hebben

vanmiddag geen spreekuur?
Loes: Nee, zo dringend is het niet. Maar ik heb 

koorts en ben erg verkouden. Daarom wilde ik
even langs komen.

Zevenster: Kun je morgen, om kwart over tien?
Loes: Ja, prima.
Zevenster. Nou, ik heb het genoteerd. Dag!
Loes: Dank u wel. Tot morgen!

(2)
Steenkist: Goedemorgen, Loes. Wij kennen elkaar nog

niet. Ik ben dokter Steenkist. Wat kan ik voor
je doen?

Loes: Dag, dokter, ik ben sinds twee dagen erg ver-
kouden en ik heb ook hoofdpijn.

Steenkist: Heb je ook spierpijn?
Loes: Spierpijn? Wat bedoelt u?
Steenkist: Doet alles pijn?
Loes: Ja, als ik hoest doet alles zeer!
Steenkist: Ik vermoed dat je een behoorlijke griep hebt.

Als je je even uitkleedt, dan kan ik je even 
beluisteren. 
…
Zo, diep ademhalen! Doet dit pijn?

Loes: Ja, een beetje.
Steenkist: Tja, Loes, je verkoudheid is inderdaad een

flinke griep! Ik geef je een recept voor een
hoestdrankje en een middel tegen de koorts.
Een paar dagen in bed en dan ben je zo weer
opgeknapt. Zo niet, dan zien we elkaar aan
het eind van de week weer terug.

Loes: Dat zal ik doen, dank u wel. Iets anders: moet
ik de rekening meteen betalen?

Steenkist: Mijn assistente geeft een rekening mee en die
dien je thuis bij het ziekenfonds in.

Loes: En hoef ik verder niets te doen?
Steenkist: Nee hoor! Tot ziens, Loes. Beterschap!
Loes: Hartelijk dank voor uw hulp. Goedemorgen.

Les 10

Luister. Het koloniale verleden van 
Nederland.  

De Verenigde Oostindische Compagnie VOC was in de
zeventiende en achttiende eeuw het grootste handels- en
scheepvaartsbedrijf ter wereld. Deze Nederlandse onder-
neming had duizenden werknemers in dienst en bezat
een vloot van meer dan honderd schepen. De Compa-
gnie had vestigingen, zogenaamde Kamers, in verschil-
lende steden van Nederland: Amsterdam, Middelburg,
Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen.
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De oprichting van de VOC in 1602, in de zeventiende
eeuw dus, had als belangrijkste doel om de Nederlandse
kooplieden in Azië tot samenwerking te dwingen. In Azië
was de Compagnie dan ook verantwoordelijk voor een
uitgestrekt handelsrijk met bezittingen op de Indonesi-
sche eilanden, Sri Lanka (Ceylon), in India, Japan, China
en daarnaast ook in Zuid-Afrika. De handel met specerij-
en, zijde, koffie, thee, textiel, zilver en goud was erg
winstgevend voor de kooplieden.
Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, was dus lange
tijd een kolonie van Nederland. Pas in 1949, na een 
bloedige oorlog tussen de inheemse bevolking en de 
Nederlanders, werd Indonesië onafhankelijk.
Ook elders had Nederland koloniale gebieden: Suriname
en de Nederlandse Antillen in Midden-Amerika. Tegen-
woordig behoren alleen nog de Nederlandse Antillen als
overzeese gebieden bij het Koninkrijk der Nederlanden.
Daar wordt naast Papiamentu ook nog steeds Nederlands
gesproken. Op diplomatiek gebied bestaan er nog steeds
contacten tussen Nederland en zijn vroegere kolonies. 


