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INLEIDING
 
Beste cursist, Beste collega-docent,

Heb je geen of weinig kennis van  Zoek je een interactieve methode voor jouw cursisten
de Duitse taal? waarin alle taalvaardigheden aan bod komen?

Heb je wel Duits nodig voor je werk? Een methode die uitleg geeft in het Nederlands en veel 
  aandacht besteedt aan zogenaamde ‘valse vrienden’?

Wil je het liefst op een leuke en uitdagende  Een methode waarbij clichés doorbroken worden en er
manier snel Duits leren, zonder al te veel  aandacht is voor de cultuur en gewoonten van het land?
grammaticale regels?

Beantwoord je deze vragen met een instemmend ‘ja’, dan is dit boek zeer geschikt voor jouw taaltraining 
Duits!

Zakelijk Duits is ontstaan vanuit onze praktijkervaringen. Wij, de auteurs, werken al jaren als taaltrainers 
en zagen de laatste jaren bij onszelf en onze collega’s de behoefte aan een methode voor  
echte beginners groeien. Daarbij komt dat de meeste methodes voor beginners tot nu toe niet specifiek  
voor Nederlandstaligen ontwikkeld werden.
Onze cursisten zeiden vaak dat het handiger zou zijn als de uitleg in het Nederlands was. Ze vonden  
ook dat het feit dat het Nederlands en het Duits sterk verwante talen zijn, beter benut kon worden.  
Veel woorden, delen van de grammatica en de zinsbouw van het Duits zijn identiek aan het Nederlands,  
of vertonen grote overeenkomsten. Ook als ze nooit Duits hebben geleerd, kunnen veruit de meeste 
Nederlanders Duits een beetje verstaan of lezen. 
Van dit belangrijke gegeven hebben wij in dit boek gebruikgemaakt. Het hele boek bekijkt de Duitse taal 
vanuit het Nederlands. Wat komt er overeen? Wat is er anders? De uitleg is in het Nederlands. Hierdoor 
begrijp je meteen wat er bedoeld wordt en hoef je het niet eerst te vertalen. Het is niet te vermijden om 
onderdelen van de – onder Nederlanders beruchte – Duitse grammatica te behandelen, maar dit gebeurt 
alleen als dit in het belang is van de communicatie. Om goed te kunnen communiceren, moet je vooral de 
spreekvaardigheid oefenen. Voor een goede spreekvaardigheid heb je voldoende woordenschat nodig.  
 
Zakelijk Duits bestaat uit tien hoofdstukken. Idealiter zou een hoofdstuk in een sessie van 180 lesminuten 
doorgewerkt kunnen worden – plus zelfstudie thuis natuurlijk. 
 
Elk hoofdstuk begint met een verhaal over meneer De Jong. Hij is Nederlander, spreekt al redelijk Duits, 
maar gaat toch steeds weer de mist in met de vele ‘falsche Freunde’ die er tussen het Duits en het 
Nederlands bestaan. ‘Valse vrienden’ zijn woorden die in de twee talen overeenkomen of sterk op elkaar 
lijken, maar niet hetzelfde betekenen. Meneer De Jong en zijn baas belanden dan ook regelmatig in 
grappige, belachelijke of gênante situaties.
 
Het onderdeel ‘Trainingssprache’ helpt om tijdens de lessen steeds meer Duits te spreken. Je vindt hier 
praktische, korte zinnetjes die je in de communicatie tussen cursist en docent vaak nodig hebt. 
Moeite met de uitspraak? Achter in het boek tref je een overzicht van de Duitse uitspraakregels en van 
‘Zungenbrecher’ aan. We stellen voor dat je dit overzicht op gekleurd papier (dubbelzijdig) kopieert,  
zodat je het tijdens de taaltraining makkelijk kunt raadplegen.

INLEIDING
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In de hoofdstukken wisselen communicatieve (B) en grammaticale (C) onderwerpen elkaar af. Voorbeelden 
en uitleg worden gevolgd door oefeningen. Deze oefeningen zijn deels geschikt voor zelfstudie, deels zijn 
het gesprekken die je beter tijdens de lessen kunt oefenen.

Het oefenen van woorden en grammatica hoeft niet saai te zijn. We doen dat in de vorm van spelletjes, 
raadsels en puzzels. We geven tips, en links naar internetsites waar je verder kunt oefenen of aanvullende 
informatie kunt vinden.

Achter in het boek vind je naast de uitspraakregels ook een overzicht van de Duitse werkwoorden. 
Deze kun je het beste op gekleurd papier kopiëren (het liefst in een andere kleur dan de uitspraakregels). 
In de hoofdstukken wordt naar dit overzicht verwezen en op een los vel kun je de werkwoorden dan 
gemakkelijk terugvinden.

Ook hebben we als bijlage een lijst met sterke werkwoorden opgenomen. De docent kan uitleggen 
waarvoor je dit overzicht kunt gebruiken.

In ‘Gesprächssituationen’ hebben we vaak lange lijsten met ‘Redemittel’ en woordenlijsten opgenomen. 
Het achterliggende idee bij deze lijsten is dat de cursist en/of de docent zelf de relevante woorden en 
uitdrukkingen uit de lijst kiest om deze vervolgens te leren.   

Daarnaast geeft het onderdeel ‘Kultur pur’ in elk hoofdstuk culturele informatie over Duitsland - ook 
belangrijk als je zakelijke of privécontacten met Duitsers onderhoudt. 

In het onderdeel ‘Wiederholung’ worden belangrijke zaken uit het hoofdstuk nog eens herhaald, of er 
wordt verwezen naar plaatsen waar je verder kunt oefenen. 

Het onderdeel ‘Schreiben’ hebben we bewust wat gescheiden van de andere onderdelen ondergebracht, 
omdat schrijven voor veel cursussen niet relevant is. Het kan dus ook overgeslagen worden. 

We sluiten elk hoofdstuk af met een bekend Duitstalig lied. Daarbij hebben we ons best gedaan om zo veel 
mogelijk genres aan bod te laten komen en ook een onderwerp uit het betreffende hoofdstuk terug te laten 
komen. 

Om de oefeningen zelf na te kunnen kijken, staan achter in het boek de antwoorden (‘Lösungen’). 
Aber nicht spicken! 

Geluidsopnamen bij Zakelijk Duits
Bij een aantal teksten in dit boek zijn geluidsopnamen beschikbaar. Ze worden bij de tekst aangegeven 
met het symbool . Achterin het boek kun je een lijst met een overzicht van de geluids fragmenten vinden. 
De geluidsopnamen kun je downloaden vanaf de Prisma-site. 

Procedure voor het downloaden van de geluidsbestanden: Ga naar www.prisma.nl. Plaats op de home-
page van de Prisma-site de cursor op ‘Onderwijs’ en klik in het dan verschijnende menu op ‘Downloads’. 
Nu verschijnt de pagina ‘Onderwijs - Downloads’. Klik op de optie ‘Download hier de geluidsbestanden bij 
Zakelijk Duits’. Volg de aanwijzingen op het scherm en sla de geluidsbestanden op in een map op je 
computer. Het downloaden neemt een aantal minuten in beslag. 

Wij hopen dat Zakelijk Duits laat zien dat het leuk is om Duits te leren.
Viel Spaß dabei.Viel Spaß dabei.
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KAPITEL 1
Fünf falsche Freunde       
Je hebt ze vast wel eens gehoord: Nederlandse woorden die in het Duits ook bestaan (of andersom), maar 
die dan net of helemaal iets anders betekenen. Qua klank of schrijfwijze komen ze overeen,
maar je kunt er behoorlijk mee de mist ingaan. ‘Valse vrienden’ of ‘falsche Freunde’ noem je dit soort 
woordparen. 

 

Bijvoorbeeld: ‘mist’ en ‘mest’. Het Duitse ‘der Mist’ betekent in het Nederlands ‘de mest’. Nou: ‘Daar ga  
je al de mest in’. Er verschijnt misschien een beleefde glimlach op het gezicht van je gesprekspartner of  
je zorgt voor een hilarische lachbui of - nog erger - de Duitse klant krijgt het schaamrood op de wangen. 
Daarom worden er in elk hoofdstuk vijf valse vrienden behandeld. 
 
 
Ik heb sinds kort een nieuwe baas. Hij is Duitser en hij moet nog een beetje aan Nederland wennen. 
Eigenlijk was ik ervan overtuigd dat ik zijn taal dan wel niet echt vloeiend sprak, maar dat ik hem in ieder 
geval wel goed kon verstaan. Dit was helaas niet het geval. 

Toen hij laatst tegen mij zei: “Ich möchte Sie gern einladen,  
was halten Sie davon?” stond ik al meteen met mijn mond vol 
tanden. “Waarin wil hij mij laden?”, vroeg ik me af. Hij moet het 
vraagteken hebben gezien, want hij ging door: “Haben Sie nicht 
Lust, am Sonntag, um neun Uhr ins Café am Markt zu kommen? 
Nehmen Sie ihre Familie mit. Meine Frau und ich möchten sie 
gern kennen lernen. Aber vorher nicht essen, okay?” Ik dacht: 
“Heel aardig, maar wel een beetje overdreven, toch?” Maar mijn 
familie, dat wil zeggen ongeveer 23 mensen bij elkaar, vond 
gratis eten op kosten van mijn baas wel een goed plan. Iedereen 

wilde mee. We hadden afgesproken dat we ’s avonds om half 9 eerst bij Dirk, mijn neef, een biertje zouden 
gaan drinken en daarna met de hele meute naar het café zouden gaan. 

Zondagochtend, half tien, ik lag nog lekker in bed te dromen, ging mijn mobieltje. “Wo sind Sie denn,  
Herr de Jong. Sie haben doch nicht verschlafen? Wir warten hier im Café auf Sie.” “Wieso morgens?“  
kon ik half slapend nog net vragen. “Nicht 21:00 Uhr! 9 Uhr! Jetzt aber schnell!“

Wat een blunder! “Opschieten. We moeten nu gaan!”, riep ik door het huis, zodat iedereen meteen wakker 
schrok. Om 10:03 uur arriveerden mijn vrouw en ik met onze twee zoons bij het café – maar het was dicht. 
Logisch, ’s ochtends om tien uur! Weer ging mijn mobieltje. “Sie sind doch nicht wieder eingeschlafen, 
Herr de Jong?” “Nein, Herr Schnieder. Das Café ist dicht!” “Was reden Sie denn da? Café Koffieboon,  
wir sitzen gleich links.” Nee, toch? “Hij bedoelt zeker koffiehuis Koffieboon”, zei mijn vrouw. Gelukkig was 
dat om de hoek. Buiten adem kwamen we om 10:07 uur binnen lopen. Na de begroeting probeerde mijn 
vrouw met haar steenkolenduits een gesprek te beginnen: “Sie haben eine schöne Tafel genommen.”  
“Sie haben einen schönen Tisch gewählt”, verbeterde ik haar zo snel mogelijk en glimlachte een beetje 
verlegen. “Schreibtisch”, die blunder had ik al eerder begaan op kantoor. Ik probeerde zenuwachtig de 
stemming weer een beetje op peil te krijgen, dus ik vroeg: “Was wollen wir essen?” Mevrouw Schnieder 
antwoordde: “Wir nichts, danke, wir sind schon satt. Aber Durst habe ich noch.” Mijn vrouw, voorzitster 
van het anti-alcoholcomité van Zuid-Holland, was stomverbaasd. Op dat moment kwam mijn familie 
binnen. Ik had ze nog snel per sms laten weten waar we zaten!

KAPITEL 1
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OEFENINGEN (AUFGABEN)
1  Je ziet hier de tabel waarin de ‘Nederlandse valse vrienden’ uit de tekst staan. Schrijf de Duitse 

woorden uit de tekst op de juiste plaats.
2  Vul de juiste Nederlandse vertaling van de woorden uit de tekst in de eerste kolom in: schoolbord – 

genoeg gegeten hebben – koffiehuis (lokaal waar je hightea kunt nuttigen) – gezin – uitnodigen 
3  Waar moeten deze woorden staan? betrunken – die Verwandtschaft – die Kneipe – laden – der Tisch  

 juiste vertaling Nederlands Duitse woorden uit de tekst Nederlandse valse vrienden juiste vertaling Duits

   inladen

   café

   familie

   zat

   tafel

4 Welk woord hoort hier?

a Ich habe eine große ___________________________________ . Wir sind 37 Personen!

b Du machst eine Party? Willst du mich auch ___________________________________ ?

c ___________________________________ ist das Autofahren verboten!

d Wir wollen gleich essen. Deckst du bitte den ___________________________________ , Jan?

e Ich habe Durst auf einen Wein. Wollen wir in eine ___________________________________ gehen? 

A  Trainingssprache    
Als je Duits wilt leren, moet je zo veel mogelijk Duits spreken. Je hersenen moeten – net als een spier - 
getraind worden om tussen Nederlands en Duits te switchen. Daarom besteden we in elk hoofdstuk 
(Kapitel) ook aandacht aan de Trainingssprache. Dat zijn handige zinnen die je vaak tijdens de les kunt 
gebruiken. Spreek zo veel mogelijk Duits en je zult zien dat het steeds makkelijker gaat. 

A  OEFENINGEN (AUFGABEN) 
5 Lees de zinnen hardop! De uitspraakregels (zie bijlage) kunnen je helpen.

A. Guten Tag, 
Herr/Frau … 

wie geht 
es Ihnen?

B. Wo 
sind wir?

C.
Ich habe

eine Frage.

D. Danke!

E. Können
Sie das bitte 

wiederholen?

a. Mir geht
es gut.

Und Ihnen?

b.
Wir sind auf 

Seite…

d. Gern
geschehen. /

Nichts zu  
danken.

e. Selbst-
verständlich! /

Aber 
natürlich!

c. Bitte!
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6  Welke Nederlandse zinnen passen bij de Duitse? Schrijf het goede nummer op.

A Goedemiddag, meneer/mevrouw … . Hoe gaat het met u?

 Vanzelfsprekend! Uiteraard! Natuurlijk!

 Kunt u dat alstublieft herhalen?

 Graag gedaan.

 Bedankt. 

 Met mij gaat het goed. En met u?

 We zijn op bladzijde. … .

 Alstublieft.

 Waar zijn we?

 Ik heb een vraag.

7   Werk in tweetallen! Een van jullie leest een linker tekstballon uit oefening 5 voor en de andere geeft 
het juiste antwoord. Wissel daarna om. 

8  Weet jij nog andere handige vragen, zinnen of uitspraken? Vraag de vertaling aan de docent.

KAPITEL 1
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B Gesprächssituationen     
B 1  HOE STEL JE JE AAN IEMAND VOOR EN GEEF JE NADERE INFORMATIE OVER JEZELF? 
Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend (Let op: goedemiddag bestaat niet in het Duits.)
Grüß Gott! Servus! (in het Zuiden van Duitsland en in Oostenrijk)
Ich heiße … of … mein Name ist … 
Freut mich, dich (jou) / Sie (u) kennen zu lernen. 
Gleichfalls (insgelijks)!

Ich bin Niederländer(in) und meine Adresse ist … of
Ich komme aus den Niederlanden und wohne in … of
Ich komme aus Holland und wohne in …
Ich bin … Jahre alt. 
Meine Adresse ist …
Meine Telefonnummer ist …
Meine Handynummer ist …
Meine E-Mail-Adresse ist …

Ich arbeite bei … (naam van het bedrijf)
Von Beruf bin ich …

Ich bin verheiratet of ich bin geschieden of 
ich bin ledig of ich bin nicht verheiratet
of leider bin ich schon verwitwet of 
ich wohne mit meiner Freundin/meinem Freund zusammen.

Ich bin allein erziehende Mutter / allein erziehender Vater.
Ich habe ein Kind / zwei Kinder / keine Kinder.
Ich habe einen Sohn / zwei Söhne.
Ich habe eine Tochter / zwei Töchter.
Sie heißen … (meervoud).
Sie/er heißt … (enkelvoud).

Wie heißt du? Wie heißen Sie?
Woher kommst du? Woher kommen Sie?
Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? 
Was machst du beruflich? Was machen Sie beruflich?
Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?
Wie ist deine / Ihre Handynummer? 
Wie ist deine / Ihre E-Mail-Adresse?
Hast du Hobbys? Haben Sie Hobbys?
Treibst du Sport? Treiben Sie Sport?

Iemand anders voorstellen 
Das ist …    
Sein / ihr Name ist …    
Er /sie wohnt …    
Er /sie ist ...     
Er /sie hat ...     
Er /sie arbeitet …    
…   
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B 1  OEFENINGEN (AUFGABEN)
9  Oefen met een medecursist de zinnen van Gesprächssituationen B1. Gebruik hierbij het overzicht  

met de hoofdtelwoorden en persoonlijke voornaamwoorden. De uitspraakregels (zie bijlage)  
kunnen je helpen.

Hoofdtelwoorden (die Zahlen) 

0 null [noel] 

1 eins [ains] 11 elf [elf] 21 einundzwanzig [ain-oent-tswan-tsich]

2 zwei [tswai] 12 zwölf [tsweulf] 22 zweiundzwanzig [tswai-oent-tswan-tsich]

3 drei [drai] 13 dreizehn [drai-tseen] 23 dreiundzwanzig [drai-oent-tswan-tsich]

4 vier [fier] 14 vierzehn [fier-tseen] 24 vierundzwanzig [fier-oent-tswan-tsich]

5 fünf [funf] 15 fünfzehn [funf-tseen] 25 fünfundzwanzig [funf-oent-tswan-tsich]

6 sechs [zeks] 16 sechzehn [zech-tseen] 26 sechsundzwanzig [zeks-oent-tswan-tsich]

7 sieben [ziebn] 17 siebzehn [zieb-tseen] 27 siebenundzwanzig [ziebn-oent-tswan-tsich]

8 acht [acht] 18 achtzehn [ach-tseen] 28 achtundzwanzig [acht-oent-tswan-tsich]

9 neun [noin] 19 neunzehn [noin-tseen] 29 neunundzwanzig [noin-oent-tswan-tsich]

10 zehn [tseen] 20 zwanzig [tswan-tsich] 30 dreißig [draisich]

40 vierzig [fier-tsich]

50 fünfzig [funf-tsich]

60 sechzig [zech-tsich]

70 siebzig [zieb-tsich]

80 achtzig [ach-tsich]

90 neunzig [noin-tsich]

100 hundert [hoendert]

101 hunderteins [hoendert-ains]

200 zweihundert [tswaihoendert]

2 + 4 = 6 (Zwei plus vier ist …)
14 - 3 = 11 (Vierzehn minus drei ist …)
3 x 6 = 18 (Drei mal sechs ist …)
24 : 2 = 12 (Vierundzwanzig durch zwei ist …)
42  (Vier hoch zwei ist …)
A2  + B2 = C2  (A-Quadrat plus B-Quadrat ist C-Quadrat)
1/4 + 1/8 = 3/8 (Ein Viertel und ein Achtel ist drei Achtel)
 
10  Stel jezelf aan de groep voor. 

     Als je een uitspraak wilt oefenen, kan dat op: www.duits.de. Klik op ‘voor leerlingen’, klik op 
‘Sprechen’ en dan ‘uitspraak oefenen’.

KAPITEL 1
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C Grammatik
C 1  PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN
Hier zie je de persoonlijke voornaamwoorden. Er zijn enkelvoudsvormen en meervoudsvormen:

 Enkelvoud (ev) Einzahl

 ik ich

 jij du

 hij er

 zij sie

 het es

 Meervoud (mv) Mehrzahl 

 wij wir

 jullie ihr

 zij sie

 u Sie*

*De beleefdheidsvorm ‘Sie’ schrijf je in het Duits altijd met een hoofdletter. Zowel één als meerdere personen 
spreek je in de beleefdheidsvorm met ‘Sie’ plus het hele werkwoord aan. 

C 1 OEFENINGEN (AUFGABEN)
11  Zoek de Duitse persoonlijke voornaamwoorden in de puzzel op en schrijf ze daarna nog een keer apart op.

 S A E I  R

 I  C H N T

 E R M O I

 A W I  R H

 S I  E  S R

 R U C D U

   Voor meer oefeningen, kijk op www.duits.de. Klik op ‘Vaklokaal Duits’ > ‘Grammatik’ 
(‘grammatica’) > oefeningen > ‘persoonlijk voornaamwoord’ ‘1e naamval’.

12   Lees Redemittel B. In het Nederlands zou je ‘jij’ of ‘u’ tegen andere personen zeggen. Wat zeggen de Duitsers? 
13  Weet jij wanneer je in Duitsland ‘jij’ zegt en wanneer ‘u’?  


