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1.Kennismaking 
Bespreek in tweetallen. 

- Stel jezelf voor (Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je? Hoelang studeer je al 
Nederlands?) 

- Welke steden en dorpen in Nederland en België ken je? Ben je weleens in NL & BE geweest? 
- Wat is voor jou typisch iets van Nederland en / of België? 
- Weet je iets over Delft? 

2. Typisch Delft 
1.Je ziet hier een aantal foto’s. Bespreek in groepjes wat jullie op de foto’s zien. 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2.Welke tekst hoort bij welke foto? 

A)Eigenlijk is Gouda bekend om haar stroopwafelfabrieken maar ook in Delft kun je deze lek-
kernij kopen. Op zaterdag staat er altijd een stroopwafelkraam op de markt waar je een extra 
grote stroopwafel kunt kopen die heerlijk vers is. Heb je deze koek weleens gegeten bij je thee 
of koffie? 

B)In Delft stikt het van de fietsen. Het is een studentenstad, en studenten gaan altijd op de fiets 
naar de universiteit en de kroeg. Overal zie je de fietsen: in de steegjes, voor de deur van stu-
dentenhuizen, naast (en soms in) de grachten en op deze foto zie je de fietsenstalling bij het 
station, vaak propvol. 

C)Delfts blauwe klompjes. Delfts blauw aardewerk typisch Hollands? Hmm, niet helemaal. Door 
de VOC kwamen de Delftenaren in de 17e eeuw in contact met Chinees porselein. Dit was van 
een speciale klei en met mooie decoraties. Ze probeerden dit porselein zo goed mogelijk te 
kopiëren en zo werd Delft bekend om haar Delfts blauwe producten. Heb je interesse, bezoek 
dan de fabriek ’De Porceleyne Fles’. 

D)Bij mooi weer zitten de studenten van de TU heerlijk buiten op het gras, het schuine dak van 
de universiteitsbibliotheek. Deze bibliotheek is ontworpen door het Delftse architectenbureau 
Mecanoo. Op de campus van de Technische Universiteit lopen zowel veel Nederlandse als 
internationale studenten rond. 

E)’Het gezicht op Delft’, een van de bekendste schilderijen van de zeventiende-eeuwse schilder 
Johannes Vermeer. Vermeer is in Delft geboren en woonde en werkte hier zijn hele leven. Hij 
kon heel goed de lichtinval schilderen. 

F)Ook ’s avonds en ’s nachts is de binnenstad van Delft prachtig. Op het vierkante plein, De 
Markt, staat de imposante gotische Nieuwe Kerk. Je vindt hier de graftombe van stadhouder 
Willem van Oranje, en ook alle leden van het Koningshuis worden hier begraven. Je kunt de 
toren beklimmen (er is geen lift!), en dan heb je een prachtig uitzicht over de stad en omgeving 
(als het mooi weer is). 



3.Vocabulaire-oefening 
Zoek de juiste omschrijving bij de woorden. 

woord(en) uit de tekst omschrijving

1 lekkernij a je hoort bij iets

2 het stikt van … b en … en …

3 steegje c stenen grafmonument, vaak voor een 
belangrijke persoon

4 propvol d iets lekkers, bijvoorbeeld appeltaart bij de koffie

5 klei e er zijn heel veel …

6 schuin f niet recht

7 ontworpen (ontwerpen) g heel vol

8 zowel … als … h de manier waarop het (zon)licht op iets schijnt

9 lichtinval i smal straatje

10 graftombe j gecreëerd (creëren), bedacht (bedenken)

11 lid - leden k een soort steen, heel geschikt voor porselein



8. Anders nog iets? 

Loes Wiersma had al vroeg een bijbaan. Ze werkte vanaf haar 14e op de 
markt in Delft, in de kaaskraam. Hieronder staan typische zinnen die mensen 
op de markt zeggen.
Opdracht: Welke zinnen zegt de verkoper en welke zinnen de klant? 

A. Spaart u zegels?
B. Doe maar 500 gram oude kaas. 
C. Doe maar Gouda.
D. Wie was er dan? 
E. Hoeveel kost dat?
F. Wilt u het bonnetje?
G. Wilt u hem even proeven?
H. Nee, die ken ik al. 
I. Ik kom hier al voordat jij geboren bent. 
J. Kan ik u helpen?
K. Jullie snijden ook altijd iets meer.
L. Wilt u nog een lekker stukje kaas voor bij de borrel?
M. Gaat het zo mee?
N. Mag het iets meer zijn?
O. Dat vind ik wel heel duur. Heb je niet iets goedkopers?
P. Bent u nu helemaal door de regen gekomen speciaal voor een stukje kaas?


