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VOORBERICHT
Toen wij onze spraakkunst lieten verschijnen, drongen verschillende leeraars er op aan, dat wij terzelfder tijd een boekje met oefeningen zouden in 't licht
geven.
Thans wordt aan dien wensch voldaan.
Wij hopen, dat allen, die deze oefeningen zullen
gebruiken, wel zullen aanvullen, wat hier of daar mag
ontbreken. Onze bedoeling is geweest, anderen den weg
te wijzen en behulpzaam te zijn, geenszins de tusschenkomst van leeraar of leerares overbodig te maken.
Men zal opmerken, dat we zeer dikwijls onze toevlucht
tot het leesboek nemen; immers een goed leesboek is
het oefenboek bij uitnemendheid, waarin men al de
taalverschijnselen, die in de spraakkunst worden
besproken, moet terugvinden.
Wij hebben het ollnoodig geoordeeld theoretif.mhe
vragen te stellen, daar ieder, die onze spraakknnst
bezigt, wel in staat zal zijn die zelf te vinden.
Dictees hebben wij ook niet opgenomen; de verschillende leesboeken toch leveren hiervoor stof genoeg op.
Voor welwillende en gegronde op- en aanmerkingen
houden wij ons aanbevolen.
April I908.

-

VIII-

BIJ DEN TWEEDEN DRUK

De oefeningen van de eerste uitgaaf zijn onveranderd
in dezen druk overgenomen. Alleen een enkel woord of
een zin is in de volgende nummers bijgevoegd: 15, 20,
24, 29, 31, 84, 93, 101, IlO, I12, 269 (Ie uitg. 252). Om
de leerlingen, die onze spelling nog niet machtig genoeg
zijn, door geen dubbele voorstellingen in de war te
brengen, hebben wij n r 6 eenigszins gewijzigd en n r 25
(Ie uitg.) weggelaten.
26 nieuwe oefeningen zijn tusschen de eerste ingeschoven (14, 33b, 33c, 45b, 48b, 50b, 50c, I1 / b, 194-210).
Wij hopen, dat deze tweede uitgaaf met dezelfde
welwillendheid als de eerste in de schoolwereld zal
ontvangen worden.
October 191I.

BIJ DEN DERDEN DRUK

Hier en daar is een minder goed gekozen voorbeeld
weggelaten of door een beter vervangen; soms een
paar nieuwe bijgevoegd, en een enkele maal een nieuwe
oefening ingelascht.
Juli 1916.

EERSTE DEEL.

HET WOORD
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EERSTE DEEL. -

EERSTE HOOFDSTUK.

HET GESPROKEN WOORD

Enkelvoudige klanken en tweeklanken.

1. Lees een stuk of een deel van een stuk uit het
lees boek en duid de enkelvoudige klanken en tweeklanken aan. (I)
VOORBEELD: 't Is een raar diertje, zoo'n mol! Wat is
zijn vel fijn en gitzwart, en daarbij zoo zacht als
fluweel.
Is : korte i als in bid;
een: doffe klank als in bejaard;
raar: lange aa als in baan;
diertje: ie als in bier en doffe klank;
zoo'n lange 00 als in boom;
mol: korte 0 als in slot;

(I) Deze oefeningen zullen meestal mondeling afgehandeld
worden, daar ze betrekking hebben op het gesproken woord.
leder leeraar zal zelf oordeel en over de noodzakelijkheid, het
aantal dergelijke oefeningen te vermenigvuldigen.

-3
wat: korte a als in ban;
zijn : doffe klank;
fijn: tweeklank als in ei;
en : korte e als in bed;
gitzwart: korte i als in bid; korte a als in ban;
daarbij : lange aa als in baan; tweeklank als in ei;
zoo: lange 00 als in boom;
zacht: korte a als in ban;
als: korte a als in ban;
fluweel: uu als in minuut; lange ee als in been.

2. Schrijf voor iederen enkelvoudigen klank tien
woorden op, welke dien klank bevatten (I).
VOORBEELD:

Lange aa als in baan:
1. waar; 2. gaan; 3. adem; 4. aarde; 5. hamer;
6. nagel; 7. water; 8. laken; 9. draven; JO. varen.

3. Schrijf uit het leesstuk nr ... al de woorden op, die
een tweeklank bevatten en duid aan, of de eindklank ie,
uu of oe is (2).
VOORBEELD:

De eerste alinea van het stuk: De Wind door Hildebrand.
Verstrooid: eindklank ie als in hooi;
Geheimenis : eindklank ie als in ei;
Geloei: eindklank ie als in boei;
Woestijn: eindklank ie als in ei;
Geluid: eindklank ZLU als in buis;
Luidruchtig:
id.
Bestrijder : eindklank ie als in ei.
(I) Het spreekt vanzelf, dat hier het getal IQ door den leeraar
kan gewijzigd worden. Voor de e als in vers zal het voldoende
zijn er 4 of 5 op te noemen: wereld, kerel, perel, merel. Hierbij
dient aangemerkt te worden, dat deze woorden ook met een lange
ee als in leer worden uitgesproken. Nevens perel heeft men ook
parel.
(2) Zie voetnoot bij oefening I, blz. 2.

-44. Schrijf voor iederen tweeklank tien woorden op,
welke dien tweeklank bevatten.
VOORBEELD:

Met aai als in fraai :
1. Zaaien; 2. maaien; 3. kaai; 4. haai; 5. laaien;
6. taai; 7. naaien; 8. baai; g. draai; ro. aaien.

Geruischen.
5. Geef de geruischen aan, bevat in het volgende
stuk, en zeg, tot welke soort ze behooren (r).
VOORBEELD:

De golven der zee schuiven het zand strandwaarts,
dat door stormen en stroomen losgewoeld wordt van
den bodem.
D : ontploffingsger. (stemhebb.) ; tandger.
g: schuringsger. (stemhebb.); keelger.
1 : tandger.
v: schuringsger. (stemh.); tand-lipgcr.
d : ontploffingsger. (stemhebb.); tandger.
r: ratelger. (stemh.); tandger.
z : schuringsger. (stemhebb.); taud-lipger.
s :
id.
(stemloos); tand-lipger.
ch :
id.
( i d . ) ; keelger.
v:
id.
(stemhebb.); tand-lipger.
n: bromger. (stemhebb.); tandger.
het: ontploffingsger. (stemloos); tandger.
z, n (zie hierboven)
d (=t) : ontploffingsger. (stemloos); tandger.
s, t, r, n, d
w : schuringsgeruiseh; lipger.
r, t, s, d, t, d, r, s, t, r.
(I) Mondeling te behandelen. Een enkele maal schriftelijk. Men
lette goed op, dat het een oefening is over de geruischen, niet
over de medeklinkers.

-5m : bromger. (stemhebb.); lipger.

n
s, t, r, m, n
I, s, g ( = eh), I, d ( = t)
w, r, dt (= t)
D,

n

d,n
b: ontploffingsger. (stemhebb.); lipger.
d,m.

6. Lees de volgende woorden of woordenreeksen ;
duid aan, waar de wetten der verwantschapte geruischen hun toepassing vinden (I).
VOORBEELD:

Wind, ontzettende, afgrond, (hoe ijzingwekkend) is
zijn kreet, op den top, liefkoosde, zaadje, de duif is
binnen, draaglijk, leefbaar, geef u moeite, boosaardig,
grijsachtig.
Wind: Ie wet;
ontzettende: 4e wet;
afgrond: 4e wet;
is zijn kreet: 4e wet;
op den top: 4e wet, uitzondering;
liefkoosde: 4e wet, uitzond. ;
zaadje : 3e wet;
de duif is binnen: 2 e wet; 4e wet, uitz.
draaglijk : 3e wet;
leefbaar: 4e wet; uitzonder.;
enz.

(r) Die woorden of woordenreeksen zullen genomen worden uit
het leesboek.
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EERSTE DEEL. -

TWEEDE HOOFDSTUK.

HET GESCHREVEN WOORD

Spelling van de enkelvoudige klanken.
7. Verklaar de spelling van de enkelvoudige klanken
in de volgende woorden (of van de onderstreepte woorden uit het leesstuk): alles, slaapt, planten, gesloten,
oogen, kim, schudt, teeken, lachende, kachel, enz.
VOORBEELD:

Alles: Korte a : één klinker, gesloten lettergreep.
Gevolgtrekking: twee l's.

Slaapt: lange a in een gesloten lettergreep : twee
klinkers.

Planten: korte a : één klinker, lettergreep gesloten.
Verdubbeling van de t onnoodig, daar de voorafgaande
n de eerste lettergreep sluit (plan-ten).
Gesloten : lange 0, open lettergreep: één klinker
(zachtlange 0).
Oogen: lange 0, open lettergreep : twee o's: scherplange o.
Kim : korte i, gesloten lettergreep : één klinker.
Schudt: korte u, gesloten lettergr. : één klinker.

-7Teeken : lange ee, open lettergreep: scherplange ee :
twee klinkers.
Lachende: korte a: één klinker, zonder verdubbeling
van de eh. (1)
8. Verleng de volgende woorden door middel van een
vocalischen uitgang en verklaar uw schrijfwijs. (2)

Glad, poch, diseh, lasch, zon, flesch, bluseh, poes,
geluk, paus, monnik, wet, leeuwerik, eisch, lig, hijsch,
kuch, briesch, saus, historisch, kruis, commissaris,
spies, struis, kunst, tronk. kast, wieseh.
VOORBEELD:

Glad, gladde: Korte klank afgebeeld door een klinker,
die steeds in een gesloten lettergreep moet staan; vandaar de verdubbeling van den slotmedeklinker d (blz.
Ig, gevolgtr.).
Monnik, monniken: de i in ik is de afbeelding van
den doffen klank: de k wordt niet verdubbeld (blz. 20.
opmerk. I).

9. Verleng de volgende woorden door een vocalischen
uitgang en leg uit (3), waarom ge die woorden zoo
schrijft: maan, g'uur, ruw, beek, schreef, droog, koor,
leer, rook, laag, muur, breed, keel, pool.
VOORBEELD:

il-faan, manen: lange a in een open lettergreep door
een a voorgesteld (Spr. blz. 15).
Leer, leeren, ww. : scherplange ee, steeds met twee
klinkers geschreven.
Leeren, samentrekking van lederen: scherplange ee
(Spr. blz. 15, uitzondering I).
(I) Men zal den leerling steeds den regel laten aangeven, die
wordt toegepast, evenals de blz. en het nummer in zijn spraakkunst, waar die regel te vinden is. Deze opmerking is toepasselijkop alle oefeningen.
(2) De verklaring meest mondeling. Het is goed de blz. en
het nummer van de spraakk. aan te duiden, waar de verklaring
te vinden is.
(3) Meest mondeling.

-810. Vul in: een enkele of dubbele e, waar - staat;
een enkele of dubbele 0, waar = staat. Verklaar uw
schrijfwijze door verwijzing naar een regel in de spraakkunst.
B-nen kn=pen. Een I-ren bal. Een I-deren
koker. Struisv-ren zijn duur. Zet de t-ring naar de
n-ring. Met I-ge handen weerk-ren. R=de k=len.
Het gas komt van de steenk=Ien. De dienst der v-ren
wordt bij ijsgang gewoonlijk gestaakt. De witte b-ren
leven in de Poolz-. De buffel heeft scherpe h=rens.
Zij sI-pen dien zwaren last voort. Haar kl-ren
sI-pen in de modder. De k=per en de verk=per
hebben wederzijdsche verplichtingen. K=per is een
zeer nuttig metaal. De Portug-zen bezaten vroeger
een zeer uitgestrekt koloniaal gebied. Na den brief
geschr-ven te hebben, sl=ten zij hem toe. De p-zen
der spieren. De h-Ier is zoo goed als de st-Ier. Oude
kast-I en zijn voorzien van kant-Ien. Ouderl=ze kinders of w-zen. Een gew-zen soldaat. Wij waren
speelgen=ten. Bij het eerste schot vl=gen de v=gels
weg. Ze zouden de sl=ten verbr-den. De paarden
staan dikwijls op drie p=ten. Zij liefk=zen hun hond.
Zij k=zen het hazenpad. Nu de wonde genezen is, vallen de r=ven af. De struikr=vers plunderen de
kooplieden uit. Hij werd gest-nigd door het opgeruide
volk. Zij st-nen bij den zwaren arbeid. Het afgemaaide
k--ren wordt in sch=ven gebonden. In een jaar zijn er
twee en vijftig w-ken. Hout kl=ven is een gezonde
uitspanning. De r=vers sl=pen voorzichtig door den
tuin tot dicht bij het huis. In den winter is het landschap eent=nig. De walvisschen z=gen hun jongen.
Sommige b-ten bevatten een groote hoeveelheid
suiker. Brabant en Henegouwen waren twee l-nen
van het Duitsche rijk. Wij h=pen, dat hij weldra weer
gezond zal zijn. De jagers sch=ten vier b-ren. Zij
verw-ren zich dapper. Geen d=ver menschen dan die,
welke =ren hebben om niet te h-ren; geen gr=ter

-9blinden dan die, welke =gen hebben om niet te zien.
G-Ie bloemen. Een g-lachtige tint. Dr=ge blaren.
Dr=gachtig weer.
11. Leg een lijst van woorden aan met scherplange
ee en scherplange 00.

Spelling van den IE-klank.
12. Vul in met ie of i.
Januar- is de eerste, Februar- de tweede, Junde zesde en Jul- de zevende maand van het jaar. Onze
oude Vlaamsche I-deren behooren tot het beste, dat
uit de Middeleeuwen tot ons is overgekomen. Op zijn
kn-ën bedankte hij God voor de ontvangen weldaad.
Een I-ter gedistilleerd water weegt een k-logram.
Ons land bevat negen provinc-ën. Rubens en Rembrandt zijn twee gen-ën uit de r;e eeuw. De stad
is met het dorp verbonden door middel van een
eleetr-Rehe tram. Uit eenhistor-seh oogpunt heeft
die ontdekking een zeer groote beteekenis. D- fabr-kant heeft behal ve de fabr-k in deze stad nog twee
fabr-ken in het buitenland. In Amsterdam treft men
vele IRraël-ten aan. De landen met buitenlandsehe bezittingen hebben gewoonlijk een M-nister van Kolon-ën. De witte lel- is het zinnebeeld van de zuiverheid. Er zijn witte en roode lel-ën. In Sint-N-eolaas
treft men s-garenfabr-ken aan. -tal-ë is een
seh-reiland. De -tal-anen houden van maearon-.
De m-ren zijn naarstige d-rtjes. De Koninklijke
Vlaamsehe Academ- heeft baar zetelplaats te Gent. In
Belg-ë spreekt men van m-l-taire school; in NoordNederland van m --l-taire academ-. De p-ram-4-den
waren in Egypte vorstelijke begraafplaatsen. De
muz-kanten moesten om acht uur bijeenkomen.
1916

2
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Spelling van den doffen klank.
13. Zet in de plaats van het streepje de passende
letter of letters, om den doffen klank af te beelden.
Hav-ken zijn roofvog-ls. In d- middeleeuw-n
werd-n de eerst- schol-n gesticht door monn-ken.
Belgi- is -n kon-nkrijk, omdat - t b-stuurd wordt
door -n kon-ng. In somm-g- schol-n word-n dond-rs wek-I-ks ing-licht omtrent - t g- drug,
d- vlijt. en d- vord-r-ng- van hun kind-I's. De
jaarl-ksch- bijeenkomst van oudleerlingen zal plaats
hebb-n toekom-nd-n Zondag. Een moed-g- daad
heeft steeds -n groot-n invloed op d-aanwez-g-n.
Johan de Wit is een van d- b-roemdst- raadpensionar-ss-n van Holland. Ied-r moet z-u best doen,
om z-n g-brek-n t- leer-n kenn-n en -1' zich
van t- ontmak-n. In d-n wint~r heeft lllen genoegl-k- av-ndstond-n. Gors-m is - l l dorp in
d- nabijheid van Sint-Truid-n.
14. Gebruik het meervoud van de volgende woorden
in een goeden volzin:
Dreumes, bakkes, lemmet, lobbes, loeres, perzik,
leeuwerik, kanunnik.

Spelling van den tweeklank EI.
15. Vul in met ei of ij.
De f-t is een kwaadaardige zweer aan den vinger.
Géregeld moeten de maten en gewichten ge-kt worden.
Na I-den komt yerbl-den. In Vondels treurspelen
vindt men op het einde vall ieder bedr-f een 1'-.
l~-zen is leerr-k. Het is de plicht van een goed burger er naar te streven, het zedelijk p-l van de natie te
doen stijgen. De helling was st-I. v\Tij vI-den ons op
het gras. Met toew-dillg moet ieder zijn plicht volbreng'en. De b-en brengen zoeten honig voort. Langs
de erwten worden r-zen geplant, om ze op te houden.
's Avonds sch-nt de zon te verdw-nen achter den
gezicht-nder. Allerl- toeber-dselen werden tot het

-11feest gemaakt. Twaalf doz-n is een gros. Hoe moeten
de woorden: -nde goed, alles goed, opgevat worden?
Het Christendom heeft in de Middeleeuwen de slavern-- der Oudh-d tot I-f-genschap verzacht. ~Wanneer
men op een moerassigen bodem wil bouwen, begint
lllen met palen in den grond te h-en.
16. Gebruik de volgende woorden in goede volzinnen:
!JU, bei; -- fUt, teit; - Uken, eiken; - lUden, leiden;- IU, lei; - rU, rei; - rUzen, reizen; -- pUI,
peil; - stUI, steil; - vlUen, vleien; - wUden, weiden;
- zUde. :::,eide;- vUlen, veilen; -- berUden, bereiden;
- hUschen, eischen; - rUs, reis; - mijt, meid; prU, prei.

Spelling van den tweeklank OU.
17. Schrijf in de volgende woor'den den oll-klank
met de g'ebruikelij ke letters:
De 17" eeuw wordt gewoonlijk het g-den tijdperk
onzer letterkunde geheeten. Men heeft witte en bl-e
druiven. Heneg-en is het land der -de Nerviërs. De
kat mi-t. Het geschreeuw der p-en is onaangenaam
voor 't oor. In Noord-Nederland zegt men weth-der
voor schepen. Het veld lag nat van den d-. Het werk
van dien leerling' bevatte geen f-ten. Vele voorwerpen
worden uit h-t vervaardigd. G-d en zilver zijn kostbare metalen. 011;-:e vleeschh-er woont nevens den stalh-der. Honger is de beste s-s. Hij ontv-de de redenen van zijn weigering. Vroeger was Middel-Belgiö
grootendeels bedekt met een uitgestrekt en ondoordringbaar w-d. Het water van de zee is gez-ten. Een
her-t kondigde de ridders aan, die in het strijdperk
traden. Den 2I el1 Juli zal een wapenseh-ing geh-den
worden. In de p-ze zullen wij een luchtje gaan scheppen. Vroeger geloofde men aan het bestaan van
kab-termannetjes, die 's nachts druk aan 't werken
waren. Gregorius VII is een der grootste p -sen. De
roofdieren hebben scherpe kl-en.

-
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Spelling van de geruischen.
18. Vul de opengelaten plaats met p of b in. en
gebruik ieder woord of uitdrukking in een volzin.
Spinnewe-; to- (= waschkuip); ri-; draaito-;
wi-; ki - (= hoen); een flinke ko-; zeero-; e- en
vloed; ik he-; raa-; kaa-; zee-; lee--.

19. Vul in : - met t of d, en gebruik ieder woord in
een volzin.
hoe-; goe-; Go-; han-; Doe -; daa-; ik bi-;
ik zi-; ik antwoor-; ik raa-; ik lee-; ik lij-; ik
verzaeh-; ik verrieh-; ik aanvaar-; ik moe-;
moe- (nw.); maa-; zaa-; bree-; draa-.
20. Vul in: - met eh of g, en gebruik ieder woord in
een volzin.

Ik ku-; de da-; het spinra- ; ik la- ; ik ma - ;
de maa-; de laa-; ik li-; de zaa-; rui-; ik loe-;
de do-; een dui-; de haa-; ik po-; de ro-; het
vaartzLÏ-; ik jui-; de we- ;ik wee-; ik woo-;
draa-lijk ; onheu-lijke tijden; behaa-lijke manieren;
bela-elijke daad; een ha-elijke toestand; het ti-t;
hij li-t ; hei gewi-t; hij wee-t; kleederdra-i; hij
draa-i; hij klaa-t; hij zo-t; hij da-t ; hij bra-t;
no-t~ns; hij heeft no- geld; no- geld, no- goed.
21. Vul in : -

met

f,

v of w :

- onk; zijn oogen -onkelen ; het gloeiend ijzer - onkelt, als de smid er op hamert; een -rong garen; -eertig leerlingen; drie en -eertig leerlingen; -ijftig
:Q1enschen; -ier en -ijftig menschen; ik -roeg; de
-roeging ; ik -raag; -rang; de wolf -reet; een
-reede daad; -roed komt nog voor in ... ; het zwijn
--roet; hij bee--de; wij lee-den; zij laa-den; de
juf-rouw; ver-en; vermur-en ; kij-achtig.
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-estig liter; acht en -estig meter; -eventig man;
negen en --eventig jaar; een grij-aard ; grij-achtig.
23. Stel in de volgende woorden het sj-geruisch door
de passende letters voor, en gebruik ieder in een goed
volzinnetje.

Een -erp ; een -aal; een -ouwer ; een -acheraar ;
-alollen; een -ees; -i/pen; -ofel; een hui-e ; een
krui-e; een roo-e ; een ki-e sigaren; een ka-e ; een
eikenbo-e; een Onze-Lieue-Vrollwenbee-e.
24. Schrijf de volgende woorden naar de gebruikelijke spelling:

T --uis, i-ans, alt--ans, boter-am, meneer; -igaren, lan-ier, por-elein, prin-es; mili-ie, justi-ie,
poli -ie; colleg-, horlog' --, asperg-, diligenc- ; missio-aris ; -eneIJer; jong -(je; asschepoesier ot asschepoetster.
25. Vul in: - met s of sch, ss of ssch, en volledig,
waar het noodig is, de volûnnen.
lIet gebrie-- der paarden. ·Wij zien elkander dagejijk-. Het dagelijk- brood. Kom ra- terug. Met
ra-e schreden kwam hij op ons toe. \\;'ij hebben moeder willen verra-en op haar naamfeest. Hij volgde
sla~tf- zijn meester. Een slaaf --e houding. lIet huis
reeht- (of link-) is nog steeds onbewoond. Link-e of
averecht-e manieren. Hij ging rechtstreek- op zijn
doel af. Sommigen zeggen rechtstreek- voorwerp in
plaats van lijdend. Een wekelijk- (of maandelijk-)
tijdschrift. Een driemaandelijk- verslag. Jaarlijkverlaten honderden menschen hun vaderland, om ... Het
gedrui- van den storm. Een trot-e houding. Trotzijn op ... Een zwaren last tor--en. De trot-heid van
dien man ... In de kind-heid is de mellsch zeer vatbaar
voor indrukken. Zeer oude menschen worden dikwijls

-'14kind- ; die toestand heet kind-heid. Paar-bloemen.
Flet-e wangen. Dra-e bodem. Vergeef-e pogingen. Hij werkt tevergeef-. Een spit-e rotspunt.
Een dwar-e streep. Boer-e manieren. Een slink-e
streek. Hij doet alles link-. Een ta- koffie. De
mensch is stof en a- en zal tot stof en a- weerkeeren.
Kie-pijn. Die man is kie- in zijn manieren. De
kie-heid wordt in alle eeuwen niet met denzelfden
maatstaf gemeten. Hij handelt altijd kie-. Prachtig
uitgedo-t verscheen Jan Bart ten hove. Een ro-e
gloed. De wi-kunde is voor velen een struikelsteen.
De Ru-en werden door de Japanneezen verslagen.
Een le- leeren. Zijn dorst Ie-en. Een stroowi- is
een bo-je stroo. De boomen van het bo-. Een moroos. Een 10- woord. De bij geeft honing en wa-. De
wa- drogen. Pa-en is de Zondag na de eerste volle
maan van de Lente. Een kra-e grijsaard. Hij is warvan vleierij. De a- van de aarde. De a- van een wagen. De gewa-en van de aarde. Misgewa-. Een 1'00achtige plek.
25 b • Gebruik de volgende woorden in een goeden
volzin: critiek, kritiek; commies, kommies; locaal,
lokaal; comedie, komedie j doctor, dokter; kopie, kopij.
26. Worden de volgende woordtm naar den regel
van de gelijkvormigheid, naar dien van de beschaafde
uitspraak, naar dien van de afleiding of naar dien van
de overeenkomst (analogie) geschreven:
Ooit, dagtoorts, aanvankelijk, aanvangspunt, nochtans, sprinkhaan, rooken, koninkje, koningskind,
ringetje, beeld, beeltenis, visschen, streelen, mits, meisjesstem, dorpsschool, .i uffrou w, samen, verzamelen,
DOg, bocht, ontvonken, laagte, toch, ontzaglijk.
27. Zoek zelf vijf woorden geschreven: 1°) naar den
regel van de gelijkvormigheid; 2°) naar den regel van
de beschaafde uitspraak; 3°) naar den regel van de
afleiding; 4°) naar dien van de overeenkomst (analogie).
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Woordteekens.
28. Plaats het weglatingsteeken en ook een hoofdletter, waar het behoort (mondelinge verklaring).
s morgens vroeg opstaan is gezond. 't is nog onzeker,
of hij komen zal. s anderen daags zou hij ons een bezoek
brengen. t avond zal hij thuis zijn. « Bertha s brief » is
de naam van een gedicht door H. Swarth. s gravenhage
is de hofstad van Nederland. De zoon van Hendriks is
Hendrik s zoon en de zoon van Hendrik is Hendrik s
zoon. Ondank is s wereldR loon. s lands wijs, s lands
eer. Jezus leer verspreidde onder de menschen de begrippen van gelijkheid en naastenliefde. Het gebruik
van komma s en andere zinteekens verduidelijkt de
spelling van den zin. In een land met regenachtig klimaat als België worden veel paraplu s gebruikt. De
bureau s van dit handelshuis lig'gen in de ... straat. In
een salon treft men sofa s of canapé s aan. In de waggons zijn er afzonderlijke coupé s voor dame s. s avonds
zijn de vitrine s van die winkelstraat prachtig verlicht.
Marnix Bijenkorf is een schotschrift tegen de l{,oomschKatholieke Kerk. Nero s regeering is een aaneenschakeling van gruweldaden. Java s binnenlanden zijn
bergachtig. Europa ti kURt is zeer ingesneden. Tegenwoordig wordt een groote handel gedreven in piano s.
Het biographisch woordenboek van Frederiks
Frederik s biographisch woordenboek. De machine slaten
toe in kort en tijd veel voort te brengen.

of

29. Plaats het koppelteeken, waar het noodig is, en
verklaar, waarom gij 't al of niet gebruikt.
Oost Vlaanderen; Oost (V) (v) laamsch; Turksch
rood; schoen en laarzenwinkel ; Drie Koningendag ;
Witte Donderdag; Cayenne peper; Zuid Holland;
Zuid H (h) ollandsch; Vice Consul; Secretaris Penningmeester; het nieuwe mannenhuis; het oude mannenhuis.
(Ontstaat er verschil door het al of niet gebruiken van
het koppelteeken ?); lijdend voorwerpszin; St Bernards-
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Kapitein Generaal; 's Hertogenbosch; verleden tijdvormen; de Roomsch Katholieke kerk; Grijze Znstersstraat; het wetsvoorstel T ... ; Parijsch groen: de Boven
Rijn; hij verveelde mij met zijn eeuwig och had ik het
maar geweten; een oude kleerkoop; nieuwe kleerenmagaziju ; candidaat notaris; voor of nadeel; klein kinderschool ; de Fransch Duitsche oorlog ; Lange Bisschopsstraat ; een jonge dameskransje; een eerste
rangs mogenheid ; een tweede rangs hotel; de Lange
steenstraat ; een wassen beeldenspel ; Indd Germaansche volksstammen; de spelling de Vries en Te ·Winkel.
Groene erwtensoep; ijzeren spoorwegaandeel; onnoozele kinderendag; wit goedwinkel.

30. Schrijf de volgende woorden, waar 't noodig is,
met een samentrekkingsteeken. en geef ook den vorm
zonder samentrekkingsteeken aan.
Iemands daan ; een leeren schoen; de lien kwamen
buiten; de heidenen hadden verschillende goon; de kat
uit den boom zien; teere blaadjes; een kleerenwinkel ;
weeuwen en weezen ; een slee; slecht weer; vast in het
zaal zitten; ontevreen over iemand zijn; hij heeft een
aardje naar zijn vaartje; mal moertje, mal kindje; neervallen; eierdoor ; het vee voeren; in 't verleen; hij viel
op zijn knien ; bevreesd voor zijn schanw; met leege
handen weerkeeren; zijn weerga; iemand het hoofd
bien; mijn broer; een vergaring; vergaren; de blaren
van de boornen; blaren aan de voeten van het veel
loopen; een vaam lang; met ons drien.
31. Plaats het deelteeken. waar het behoort:

Met ons drie en ; bezien; tralien; tralies; lelien;
lelies; Belgie; Azie; Aziatisch; Italie; Italiaansch;
knieen; l{,embrandt en l{,ubens zijn twee genieen; de
patient; oase; het ge orgel van den nachtegaal; triangel;
olien; mais; geacht; museum; athenmum; Indie;
aloe; glooiing; client ; kweeen; reeen.
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LEZEN VAN HET GESCHREVEN
WOORD

32. Het leesboek levert voor dergelijke. oefeningen
stof genoeg op.
Bij het lezen zal men er op letten, dat ieder woord
afzonderlijk goed uitgesproken en beklemtoond wordt;
dat ieder woordenreeks goed uitgesproken en betoond
wordt.
Van in den beginne moet de onderwijzer of leeraar er
zich op toeleggen, om van zijn leerlingen een beschaafde
en duidelijke uitspraak te verkrijgen. Dit doel zal hij
bereiken, door zelf het voorbeeld te geven en door
verbetering van het foutieve in de uitspraak van zijn
leerlingen.

TWEEDE DEEL.

DE ENKELVOUDIGE ZIN
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ZINSDEELEN

Onderwerp en gezegde.
33. Geef onderwerp en gezegde aan in de volgende
volzinnen. (r)
Onze vriend vertrekt morgen.
Hoe schoon is de natuur! Wie komt morgen? De
zaak is mij een raadsel gebleven. Het varken wordt
geslacht. Hij is in de kamer. Het land ligt braak. Gij
zijt de mijne. Wat is die man van beroep? Hij is in de
weer. De vergadering is aan den gang. Zijn komst is op
til. Ze zijn de dieven op het spoor. De klasse is aan.
Het horloge is voor. De gordijn is neer. Het uur is om.
De koek is op. Het boek is weg. Hij heeft alles aan kant
gedaan. Hij bracht weer alles te berde. Dat boek kan
nog te pas komen. Het waait. Het is Zondag. Het
scheelt hem in het hoofd. Er is een God. Ik verzoek u
om geheimhouding. Verzoeke om geheimhouding. Daar
(I) Elke zin kan in twee deelen ontbonden worden. bv. : Onze
vriend, onderwerp; vertrekt morgen, gezegde.

-
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wordt gedanst. Hier wordt niet gevloekt. Blijf tot
morgen. Het portret lijkt. Het is slim. Hij lijkt slim.
Hij heet knap.
Ergens zouden wij wel een groen grasperk vinden.
Achter het dorp werden de huizen zeldzaam. Onze
kleine troep begon een lustig lied. Hier hielden wij halt.
't Was half twee. Hier zouden wij allen de handen uit
de mouw steken, om de tafel te bereiden. 't Wagentje
werd in 't midden gebracht. Uit 't kindermandje kwam
een blikje met sardijnen. 'Na afloop van ons feeHtmaal
hielp ik eerst mijn vrouw, om de beide jongsten op een
koel, schaduwrijk plekje te slapen te leggen.
(Naar: H. de Veer: Trou-Ringh.)
« In de Drie Koningen» is de naam van vele herbergen
en afspanningen. Hij schatert het uit van pleizier. Hij
bevindt zich te Brussel. Hij begeeft zich naar huis.

Verdere Ontleding van den Zin: Bepalingen.
33B. Ontbind, waar het mogelijk is, de gezegden uit
de voorgaande zinnen (33) in voornaamste deel en
bepaling.
33c. Voeg, waar het kan. een bepaling bij het onderwerp van diezelfde zinnell.

Voorwerpen.
34. Ontleed de volgende zinnen in onderwerp en gezegde; duid in het gezegde de voorwerpen aan.
De Koning benoemt de ministers. Wij verbrandden
den brief. De leden kiezen een voorzitter. Hij Htierf den
heldendood. Hij liet den jongen begaan. Ik hielp den
man uitkleeden. Ik hielp den knaap den brief schrijven.
De generaal belette den vijand den terugtocht. De
zaak scheen hem duister. De tranen stonden den knaap
in de oogen. Die jongen schrijft mij te slordig. De
moeder gaf haar kind een zoen. De politieagent ont,
wringt den misdadiger zijn mes. De leerling gehoor-
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mijn ouders zeer aangenaam. De weg was den vreemdeling onbekend. De drukte is den lijder hinderlijk. De
last viel dien grijsaard zwaar. Dit bericht kwam mij
duister voor.
Deze streek is voor borstlijders zeer gezond. Zijn
gebaren zetten aan zijn woorden kracht bij.
De rechter twijfelde aan zijn onschuld. Sommige
ruenschen geloovel1 aan spoken. Die jongen stoorde
zich niet aan de bevelen van zijn vader. Vertrouw op
God. Hij was onbewust van het dreigend gevaar. Hij
beriep zich op zijn vrienden. Hij is zeer QP uw vriendschap gesteld. Men beschuldigde den knecht van diefstal. Hij stond in voor de waarheid van zijn woorden.
De koopman stond op gereede betaling. Hij heeft spijt
over zijn slechte daad. Hij kon zich den datum niet
herinneren. Zij was haar geld kwijt. Zij waren het
spoor hijster (I). De moeder stelt belang in de vorderingen van haar kinders.
35. Zoek zelf (of uit het leesboek) tien zinnen met
een voorwerp zonder voorzetsel en tien zinnen met een
voorwerp met voorzetsel.
36. Vul de volgende zinnen met een passend voorzetselvoorwerp aan:
Die leerling is gevoelig (of ongevoelig, koud, onverschillig, doof)... Rooken is schadelijk (nadeelig) ...
Zwemmen is voordeelig (nuttig, goed, heilzaam) ... Die
jongen is ... geschikt Die man is ... bestemd.
Een bemoeial laat zich ... in. Voor zijn vertrek naar
het verre Oosten legde hij zich met ijver ... van het
Chineesch toe. 'Vie geen kwaad gedaan heeft, behoeft
niet te vreezen... De geneesheer hoopte ... van deen)
(r) In de drie vooropgaande voorbeelden kan het oor7.akelijk
voorwerp heel goed als lijdend voorwerp gevoeld worden.

-
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zieke. Die leeraar gaat geheeL.. op. De gevangene
haakt ... De fabrikant heeft zijn bediende gezegd, dat
hij ... moet uitzien. Om gelukkig te zijn, moet men zich
weten te schikken ... Een waar geleerde leeft ... Iedereen
is verplicht te zorgen ... Wie de overtuiging heeft, goed
gedaan te hebben, bekreunt zich maar weinig ... Een
eerste plicht van een goed burger is zich te onderwerpen ... Men mag geen misbruik maken ... Bij het
bouwen van dat huis is op gelukkige wijze partij getrokken ... Betrouw steeds ... Luister steedR ... Onthoud
u ... De weduwe maakte zich ongerust... Steun in de
eerste plaats... Bij de uitvoering van een genomen
besluit deinst men soms terug ... Afgunstige menschen
scheppen behagen ... Sommige ouders zien geen kwaad ...
In den nood verlaat u... Iedereen moet zich ... gewennen. Mag ik u ... herinneren? Een ingebeeld mensch beroemt zich ... De ouders verblijden zich ... (of: verheugen zich ... ). Onder het Fransch bewind moesten onze
boeren zwichten ...

36B. De kleur van die stof zweemt eenigszins... Die
twee broeders lijken goed ... (of: trekken goed ... ). Elk,
die boeken uit deze bibliotheek ontvangt, is aansprakelijk... Men spreekt met warmte en gevoel, wanneer
men overtuigd is ... Die jongen is zeer bevriend ... Ik
wensch verschoond te blijven ... Uw vader was zeer in
zijn schik ... Onze onderwijzer(es) is bijzonder gesteld .. .
Men is nog' altijd in twijfel... Was uw broer fier ... ?
Niemand is zeker ... Wanneer men zich zelf bewust is ... ,
moet men niet vreezen. Als men vermoeid is, zoekt men .. .
(of: vraagt men ... ). De sterke drank is een behoefte .. .
geworden. De jonge mensch houdt ... Men moet niemand
beschuldigen ... Ik dank u hartelijk ... Ik heb de tweede
uitgaaf van dat boek vergeleken ... De roovers hebben
hem ontbloot ... (beroofd ... ). De Belgen mogen trotsch
(of: fier) zijn ... Hun boezem zwelt ... Bij de beoordeeling van iemand moet men rekening houden... Jonge
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bevreesd ... ? De dwaas verheft zich ... De onderwijzer
moet den prijs geven ... , die hem verdient. Wie te snel
loopt, snakt ... Ik zond den brief niet .... maar ....Dat ontneemt alle kracht ... Ik blijf ... mijn verklaring. Iedereen was verwonderd (of: verbaasd) ... het stout ontwerp. Ge moet u niet te veel... uw behendigheid verlaten. Ik maakte de moeder ... het droeve nieuws bekend.
Ge kunt gerust... hem vertrouwen. De schelmen beroofden hem ... al zijn goed. Hij bleef langen tijd verstoken ... 's Hemels gunsten. Eindelijk ben ik ... die hoofdpijn verlost. Men zal nog lang ... die daad gewagen (of:
gewag maken). Men klaagt ... zijn nalatigheid. Wacht
u ... overhaasting. Wegens herhaalde klachten over
verzuim in het boeken der panden werd Vondel. .. zijn
ambt ontzet. Om zijn doel te bereiken, mag men ... geen
moeite opzien. Iemand, die zich ... leugens behelpt,
verliest gauw het vertrouwen van zijn medemenschen.

37. Bepaal het verschil in beteekenis tusschen :
In dit gevaarvol oogenblik dacht de matroos nog eens
aan vrouwen kinderen. De jongen dacht over de beteekenis van de woorden: Wie zijn ziel behoudt, zal die
verliezen, en wie zijn ziel verliest, zal die behouden.
Denk om de boodschap.
Hij zei me: (( Ik geloof u, mijn vriend }J. De Christen
gelooft in God.
Ik geloof, wat ge zegt. Ik geloof aan het bestaan van
God en het toekomstig leven.
Eindelijk verklaarde hij zich tevreden met mijn besluit. De onderwijzer was tevreden over het gedrag van
dien leerling.
Hij lacht met uw bedreiging. Hij moest lachen om
uw vrees.
Isaac da Costa vergelijkt den kameel bij een schip.
Men kan den ezel met het paard vergelijken.

-
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Vóór den rechter was hij met zijn houding verlegen
{of: met zijn persoon; met zich zelf). Hij is om geld
verlegen.
Die jongen schaamt zich over zijn slechte daad. Die
man schaamt zich voor zijn zoon.
De dronkaard vraagt geld van vrouwen kinderen.
De goede werkman vraagt naar werk.
Ik herinner mij nog zeer goed die omstandigheden.
Mag ik u herinneren aan uwe belofte?
Ik heb hem van uw broer gesproken. De redenaar
sprak over J acob van Artevelde.
Velen zien tegen eene kleine moeilijkheid op. Gezoudt
er van opzien, moest ik u alles omtrent die zaak meedeelen.
Hij verklaart zich voor die zaak. Hij verklaart zich
over die zaak.

Hoor steeds naar goeden raad. Van die zaak zult ge
nog meer hooren.
De vader voorziet in de behoeften van zijn familie.
Men heeft het schip van levensmiddelen voorzien.

38. Gebruik nu zelf ieder der volgende werkw. in een
goeden volzin:

Denken aan iets, denken over iets, denken om iets;
iem. gelooven, in iem. gelooven ;
iets gelooven, aan iets gelooven ;
tevreden zijn met iets, tevreden zijn over iets;
lachen met iem. ot iets, lachen om iem. ot iets;
vergelijken met iets, vergelijken bij iets;
verlegen zijn om i ets, verlegen zijn met iets;
zich schamen over iem. ot iets, zich schamen voor
iem. ;
iets vragen, naar iets vragen;
zich iem. ot iets herinneren, iem. aan iem. ot iets
herinneren;

-
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spreken van iets, spreken over iets;
opzien tegen iets, opzien van iets;
zich verklaren over iets, zich verklaren voor iets;
hooren naar iets, hooren van iets;
voorzien in iets, voorzien van iets.
39. Zoek 10 zinnen met een lijdend voorwerp. Breng
de zinnen, waar het mogelijk is, in den lijdenden vorm
over.
40. Zoek

10

zinnen met een meewerkend voorwerp.

41. Zoek

10

zinnen met een oorzakelijk voorwerp.

42. Bezig in volzinnen de volgende werkw. met een
meewerkend en, waar dit kan, ook met een lijdend
voorwerp.

Bevallen, aanstaan, veroorloven, goed zijn, opvallen,
ontzeggen, aangenaam zijn, wijsmaken, gelukken,
meevallen, genegen zijn, tegenvallen, bewijzen, kwijtschelden, vijandig zijn, moeilijk zijn, ontfutselen,
lijken, schijnen.
43. Zet een oorzakelijk voorwerp bij:

Zich onttrelfken, deelen, zich wijden, zich bemoeien,
dwepen, rekeneIi, opwegen, waken, afkeerig zijn, vatbaar zijn, verbaasd zijn (= zich verbazen), aandringen,
uitzien, instaun, mank gaan, behept zijn, .verzot zijn,
betrokken zijn, zich vleien, dorsten, hongeren, teren,
dol zijn, belust zijn.

Bijvoeglijke Bepalingen.
44. Wijs in het stuk nl' ... van uw leesboek de bij voeglij kc bepalingen aan.
45. Voeg bij de volgende naamwoorden een bijvoeglijke \'oorzetselbepaling en vul verder den zin aan door
een passend gezegde:
1916
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Het schrift, de vruchten. het boek, de opstand, de
tijd. de teekening, de lezing, het besef, de gift, zijn
trouw, het onderhoud, het vertrek, de vrees, l'.ijn belangstelling, de uitvinding, de komst, het geloof, het
vertrouwen, de zorg. zijn tevredenheid, de gedachte, de
herinnering, de twijfel, het verlangen, de zege, de hoop,
het verzet, de fierheid, de trots. de lwnniHlllaking, de
zekerheid,het haantje, de week, de waard, een ongeluk, een uitverkoop, een verbinding, uw vertrek. thee,
zijn slaafschheid, een boek. een leeraar, een school,
eert schrijver, onderdanigheid, het behagen, een bemoedigend woord, uw bevel, de spot, de dorst., dwang, de
doorgraving, het gevoel, de lust..
45n. Zoek 10 zinnen met een voorwerp, dat kan ontbonden worden iJl voornaamste deel en bij voeglijke
bepaling van dat voornaamste deel.

46. Benoem de gecursiveerde zinsdeelen en duid hnn
functie aan:
Bonifacius, de Apostel van de Duitsehers, werd in 755
door de Friezen vermoord . .Tacob 'van Artcvelde. de
groote man van Gent, werd in 1345 in zijn huis om het
leven gebracht. Philips van Artevelde, de zoon van
Jacob, stelde zich aan het hoofd van de Gentenaars. In
den opstand tegen de Engels(lhen, de toenmalige beheersellers van Noord-Amerika, bewees Franklin zijn landgenooten groot.e diensten. Op een Pinksterfeest hield
koning Nobel. de leellw, een hofdag. Door CourtIlis, den
hond, en Pancer, den bever, werden ernstige klachten
tegen I~einaart, den vos, ingebracht. Doodarm keerde
hij terug. Met een geschellrde broek kwam hij thuis. Als
voogd mag ik inlichtingen van u eischen. Ik vind uw
vriend een vervelenden jongen. VleierA noemden Lodewijk XIV den Zonnekoning. Lodewijk XIV werd dool'
vleiers de Zonnekoning genoemd. Men houdt den klerk
voor den dader. Men gaf hem als belhamel van 't komplot zijn ontslag. Maurits van NaASttU vormde l'.ieh in
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den oorlog tot een bekwaam veldheer. Gewond werd
hij uit den strijd gedragen. Men schold hem (voor) een
verrader . •Tacob van Maerlant, de vader der Dietsc/w
dichters, leefde in de r3 e eeuw. Men erkent hem als den
onderwU:::,er en opvoeder der opkomende burgerU. Vondel. de beroemdste Nederlandsche dichter. werd te
Keulen geboren. Camoëns, de schrUver van het heldendicht los Lllsiados (c~ de Portugeezen), heeft een zeer
avontuurlijk leven guleid. Algemeen wordt H,ubens als
de grootste kunstenaar van de Vlaamsc/le schilderschool
erkend. H,embrandt beschouwt men als den grootsten
Hollandschen schilder.

Bijwoordelijke Bepalingen.
47. Wijs in het stuk nr ... van uw leesboek de bijwoordelijke bepalingen met hun beteekenis aan.

48. Geef ro zinnen met een bijwoordelijke bepaling.
48n. Geef ro zinnon met een bijwoordelijke bepaling,
die kan ontbonden worden in voornaamste deel en bijvoeglijke bepaling van dat voornaamste deel.
49. Geef de beteekenis en de functie van de gecursiveerde zinsdeelen aan. (Let op den toon !)
Hij mag alleen wandelen. Hij alleen mag wandelen.
Die boom is daar geplant. Die boom daar is geplant.
Wij hadden slechts een uur tijd, Wij sleclzts hadden een
uur tijd. Hij stierf van gebrek. Hij geeuwt van honger.
Hij voor'zag zich van het noodige. Hij gewaagt van zUn
daden. Hij is bleek van schrik. Hij is overtuigd van zUn
recht. Hij schikt zich in de rij. Hij schikt zich in zijn
lot. Hij deelt den appel in vieren. Hij deelt in onze
vreugde. IIij rekent op uw komst. IIij rokent op zUn
vingers. Hij verheft zich op zUn teenen. Hij verheft zich
op zUn kennis. Hij wordt het wacJzien moe. Hij wordt
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moe van het wachten. Gezond ging hij naar bed. Ziek
stond hij op. Grondig heeft hij de zaak bestudeerd.

50. Herhalingsoefening: Benoem de zinsdeelen in
nr ... van uw leesboek (eerst: onderwerp en gezegde;
vervolgens: voorwerpen, bijwoordelijke b8palingen en
bijvoeglijke bepalingen).
50B. Zoek 5 zinnen met een bepaling. die op haar
beurt een bepaling van 2 U rang bevat.
50c. Zoek 5 zinnen met een bepaling, die op haar
beurt een bepaling van 2 U rang en deze een bepaling
van 3u rang bevat.

-
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'l'WEEIJI, HOOFDSTUK.

WOORDSOORTEN

51. Duid aan, tot wat woordsoort de woorden behooren van het stuk nr ... van uw leesboek. Volg hierbij
de volgende orde: 1. Zelfstandigheidswoorden, IJ. Bijvoeglijke woorden, III. Werkwoorden, IV. Bijwoorden,
V. Betrekkingswoorden, VI. 'rnsschenwerpsels.
52. Geef in het stuk nr ... van uw leesboek aan: r O
de eigennamen en de gemeene namen; 2° de voorwerpsnamen, stofnamen en verzamelwoorden; de namen van
onûnnelijke zelfstandigheden, de zgn. afgetrokken nwo
en de Damen van ruimten, tijden, hoeveelheden.
53. Zoek S zinnen met een eigennaam; 5 met een
gemeen en naam; 5 met een voorwerpsnaam, enz.
54. Duid de zelfstandige vnw. aan in het stuk nr ...
van uw leesboek en zeg, tot wat soort ze behooren.
55. Zoek :5 ûnnen, waarin een persoonl. voornaamw.
voorkomt: 5 met een aanw. zeUst. voornw. ; :5 met een
bezittel. zelfst. voornw., enz.

-
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66. Verklaar, waarom de nwo in het stuk nr ... van
het leesboek met of zonder lidw. gebruikt zijn.
67. Noem de bijvoeglijke woorden op in het stuk nr ...
van het lf'csboek, en duid aan, tot welke woordsoort ze
behooren.
58. Zoek 5 zinnen met iedere soort van bijvoeg!.
voornw.
59. Noem de bn. op in het stuk nr ... van het leesboek
en geef de beteekenis er van aan.
60. Zoek ,"oor iedere beteekenis vau het bn.

2

zinnen.

61. Duid de telw. aan, bevat in het stuk nr ... van het
leesboek, en zeg, tot welke soort ze behooren.
62. Zoek 4 zinnen mpt een bepaald hoofdtelw., 4 met
een onbepaald hoofdtelw .. 4 met een bepaald rangschikkend telw. en 2 met een onbepaald rangschikkend
telw.
63. Geef voor ieder WW., bevat in het stuk n'· ..• van
het leesboek, het volgende aan:
soort (prrudicatief ww., koppel ww. of hulpww.) ;
persoonlijk of onpersoonlijk;
3. vorm (bedrijvende, lijdende of wederkeerende).
1.

2.

64. In welken vorm staan de ww. in de volgende
zinnen? Breng ze, waar 't mogelijk is, in een anderen
vorm over.
Eensklaps werden we uit onze mijmeringen gewekt
door een zwaren slag, die zich uit de verte liet hooren.
Een der beroemdste historische personen is zeker
'Villem lIl, die door sommigen de Koning van Holland
en de Stadhouder van Engeland genoemd werd. Een
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vriend, die u uw feilen toont en u de waarheid nimmer
verheelt, moogt ge gerust een waren vriend noemen.
Jezus-Christus werd door de Joden ter dood veroordeeld. Hij stierf aan het kruis. Klopstock koos het
leven van den Zaligmaker tot stof voor zijn epos, de
Messiadp. Van Dyek liet zich overhalen aan het hof van
Engeland te gaan verblijven. Herinnert u steeds de
wijze raadgevingen van uw ouders en meesters. In de
Middellandsche zee werden reeds vanouds her sponsen
en koralen uit de diepte door duikers opgehaald. Egmont en Hoorne werden in 1568, op de Groote markt
te Brussel, onthoofd. Donker legerden zich de wonden
langs de hellingen. Omhoog baadde zich nog alles in
stralenglorie. In 1830 was de oudste tak der Bourbons
van den Franschen troon verjaagd en had de jongste,
die van Orleans, hem bestegen. Zij koesterden zich in
de warme zonnestralen. De werken van al de leerlingen zijn door den onderwijzer met zorg nagezien en
verbeterd.
Verbeeldt u Athene op zijn bergen gebouwd, evenals
Jeruzalem, als Rome. In het midden der stad verheft
zich de stedeburg, Akropolis genoemd. De achtergrond
wordt door de bergen van Attika gevormd. 'fen zuiden
verheft zich de zee met de haven van Athene. Het geheel
wordt omsloten door het blauw van den Griekschen
hemel, dat door de daden van het voorgeslacht bezield
en als bevolkt wordt.
(Naar l-Iasebroek.)

65. Zoek 5 zinnen met een werkw. in den bedrijvenden vorm, 5 met een werkw. in den lijdenden vorm en
5 met een werkw. in den wederkeerenden vorm.
66. Geef de ww. aan, bevat in 't stuk n r ... van uw
leesboek, en duid aan:
I. of ze overgankelijk of onovergankelijk zijn;
2. in welken vorm ze staan;
3. of ze persoonlijk of onpersoonlijk zijn;
4. de klasse, waartoe de hulpww. behooren.
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67. Zoek 5 zinnen met een hulpww. van tijd; 5 met
een hulpww. van den lijdenden vorm; 5 met een hulpww.
van wijze.
68. Zoek 10 zinnen, die een noemvorm bevatten.
Duid den dienst van den noemvorm aan en de voorwerpen en bepalingen, die hem kunnen vergezellen.
69. Zoek 5 zinnen met een tegenwoordig deelw. en
5 met een verleden deelw. Geef voor iederen zin den
dienst van het deelwoord aan.
70. Duid de bijwoorden aan, bevat in het stuk nl' ...
van het leesboek. Welke is hun dienst en hun beteekenis.
71. Zoek
bijwoord.

10

zinnen met een voornaamwoordelijk

72. Duid de voorzetsels aan, bevat in het stuk nr ...
van uw leesboek, .en zeg tevens, welke hun dienst is.
73. Zoek

10

zinnen met een bn., zelfstandig gebruikt.

74. Zoek 10 zinnen met een bepaald grondgetal,
zelfstandig gebruikt.
75. Zoek 10 zinnen met een onbepaald grondgetal,
zelfstandig gebruikt.

76. Zoek 6 zinnen met een rangschikkend telw.,
zelfstandig gebruikt.

-
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DERDE HOOFDs1'UK.

\VOORDSCHIKKING

77. Onderstreep in de volgende zinnen het onderwerp eenmaal, het vervoegde werkw. tweemaal, en
verklaar de woordschikking.
Alles slaapt op de heide. De gevoelige planten houden
hun bladeren nog toegevouwen. Zwart is de westerkim.
Van al de starren blinkt er nog een enkele. Op de boorden van het woud hangt een mistgordijn. Zij klimt in
de hoogte. Welhaast zal ze opstijgen. De aarde omhult
zich met stilte. Dan schudt een goudvink de waterdrnppelen van zijn vederkleed. Het teeken is gegeven. Hoe
springen en jubelen alle vogels! Hoe indrukwekkend
is dat morgenkoor ! Hoe danken alle levende wezens
hun Schepper! (Naar Conscience.)
Door wien werd de eerste drukkerij in ons land gesticht? Welke waren de gevolgen van die uitvinding?
Schrijf een opstel over dat onderwerp.
Is Jacob Van Artevelde vermoord geworden in een
volksopstand?
Geef ons heden ons dagelijksch brood!

-
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78. Zet in de volgende zinnen het zinsdeel voorop,
dat ge meest wilt doen uitkomen.
Een nieuw tijdperk der wereldgeschiedenis vangt
met de ontdekking van Amerika aan. Schrijf onderyonden beleedigingen in zand; beitel ontvangen weldaden
in marmer. Hij naderde aarzelend zijn rechters. Coriolanus zou alleen voor zijn moeder toegeven. Het tooneel
der verwoestingen was hartverscheurend.
De beide legers stonden twee uren lang tegenover elkander. De Aartshertog gaf eindelijk het teeken tot den
aanval. De Spanjaarden rukten fier en manhaftig
vooruit. De Nederlanders wachtten hen kalm en vastberaden af. De bevelen van den Stadhouder werden tot
zijn groote spijt niet uitgevoerd. Het pleit zou in de
duinen, in plaats van op het strand, beslist worden.
(Naar: Micheels, Slag bij Nieuwpoort.)
De avondlamp flikkert hel en vroolijk. Het getal
boeken groeit allengs op de tafel aan.
Een uitgestrekt dorp met zijn veelkleurige daken lag
daar beneden in het dal.

-

'['WI,ED['; DEEL. -

35-

VIERDE HOOFDS'l'UK.

ZINTEEKENS

79. Verklaar het gebruik van de zinteekens in het
stuk nr ... van uw leesboek.
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VIJFDE HOOJWS1'UK.

OEFENINGEN IN HET LEZEN

80. Een uitgelegd stuk leeren lezen met inachtneming van de verschillende punten aangeduid in uw
spraakk. onder den titel: Lezen van den zin.

-
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ZESDE HOOFDSTUK.

WOORDVORMEN

Geslacht.
81. Zoek 10 mannelijke
vrou welijke persoonsnamen.

persoonsnamen

en

10

82. Zoek 10 namen van een mannetjesdier ; 10 van
een wijfjesdier; 5, die zoo wel voor het wijfje als voor
het mannetje gebruikt worden, en 5 van jonge onvolwassen dieren.
83. Zet, waar het mogelijk is, een bepaald lidw. voor
de volgende uw., en vervang deze dooreen der persoonlijke vnw. hU, zU, het of een vorm er van.

boek was verloren geraakt.
abrikoos is een
lekkere vrucht.
beet van een hond veroorzaakt
steeds ong'erustheid.
els heeft een kogelvormige
vrucht.
els wordt door de schoenmakers gebruikt.
beet bevat suiker.
snoek is in onze rivieren voor
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de andere visschen een gevreesd monster. Hij heeft
fortuin van zijn ouders in enkele jaren opgemaakt.
hoef van een paard is ongespleten; daarom wordt
het paard een eenhoevig dier genoemd.
hof van
de hertog'en van Bourgondië was schitterend. In
duin treft men veel wilde konijnen aan. Hij liet zich
een koord om
middel binden.
nar bracht door
zijn kwinkslagen de menigte aan het lachen. De dronkaard werd door
wacht opgelicht.
pad liep door
bosschen en weiden. 'Vie heeft
Noordpool
bereikt.
punt wordt achter iederen mededeelenden volzin gebruikt. De koetsier leunt tegen
schoft van zijn paard.
schrift van dien jongen laat
veel te wenschen over.
gang van dat huis it-! breed.
De jonge planten hebben veel van
nachtvorst geleden. Ik ontmoette mijn vriend op
trap. Wij vernamen duidelijk
zucht, door de ongelukkige in de aanpalende kamer geslaakt.
priesterschap van de stad
ging stoetsgewijze naar de kerk.
omslag: van het
boek is versleten. In
bosch vonden wij
nest van
een merel.
kraam van den frnitkoopman werd door
den wind van achteren opgelicht.
muziek speelde
een opwekkenden marseh.
oproer werd spoedig ge-.
dempt door het krachtig optreden van de politie. De
jagers vervolgden
hert, tot het uitgeput neerviel.
wijf stond weer te schelden.
hoofd van deze
school viert zijn jubilé.
jongetje liep maar altijd
door.

Getal.
84. Gebruik de volgende nwo in het meervoud:
Smid en timmerman zijn ambachtsman. De Engelschman zijn de wereld door verspreid. Hun schip doorklieven alle zee. In de laatste helft van de ge eeuw hadden onze streek veel te lijden van de herhaalde inval
van de Noorman. Bij het bouwen van een huis brengen

-:m de opperman steen en en mortel aan. Sermoen of leerrede dienen om te stichten of te onderwijllen. Zijn vele
kennis verballen. Niet altijd luisteren de menscll naar
g()(~de raad. Die persoon handelt naar vaste beginsel.
Juweel of kleinood bestaan uit kostbaar metaal of lIijn
bellt't met edelsteen. De Fral1scJwwn verloren Canada
na den zevenjarigen oorlog'. \\-Tat beteekent het spreekwoord: men Illoet, geen oude koe ui t, de gracht halen?
In deu Herfst verli('lIen onw boom hun blwl. E(~n boek
bestaat uit eeu lIeker aantal gedrukte blad, bevat in een
omslag. De komma en andere zinteeken drageJl voel
bij, om de spelling van een zin te verduidelijken. De
lid van het genootschap of de lid- of (lede- )maat ,betalen maanddijks een bijdrage. De raad van ouders en
meester worden niet altijd door do kind opgevolgd. De
tegenheid in het leven maken den mensel! st,erk. De
hoed van onlle dame zijn dikwijls versierd met vogel.
Potgieter en Bakhuillen van den Brink waren de twee
bijzonderste criticus van « de(n) Gids)), gesticht in r837,
om de nieuwe beweging, die ûch in de letterkunde openbaarde, te leiden. In ons regen ach tig kl imaat worden
veel paraplu gebruikt. Op onw trein heeft men bijzondere coupé voor dame. Prachtige horloge treft men aan
in de vitrine van onl\O goud- en zilversmid. Onze museum voor schilderij bevatten veel kUllstwerk. Hoeveel
machine lIijll niet uitgevonden geworden sinds James
Watt! De wortel der boom trekkeu Hit den grond het
ruwe sap op; in de blad en groene deel wordt dit sap tot
voedsel voor de plant omgewerkt. Engeland hndt veel
kolonie. Wat zijn ceremonie? De kanarie zijn lieve
vogeltjes.

Verbuiging van het nwo en het bn.
85. Gebruik (r) de volgende uitdrukkingen achtereenvolgens als onderwerp, gezegde, voorwerp (lijdend,
(I) Waar (lat mogelijk is.
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meewerkend of oorzakelijk), bijvoeglijke en bijwoordelijke bepaling:

Een goed Dorst, een goede Dorst, de goede Dorst;
mijn goede moeder, deze goeie moeder; dat witte
schaap, zijn wit schaap; die hooge lessenaar; onze
eerste lessen (I).
86. Zoek in het stuk n r ... van uw leesboek de verbogen vormen van het nwo op en zeg, of die vormen al
dan niet tot de gewone taal behooren. Stel in de plaats
van de ongewone vormen de gewone.
87. Zoek in uw leesboek 6 zinnen op met een G. en
6 met een D. op e. Zeg, of die G. of D. tot de gewone of
ongewone taal behooren, en geef in dit laatste geval de
gewone vormen aan.
88. Vervang de volgende voorzetselbepalingen door
een G. en gebruik de uitdrukkingen in een volledigen
zin.
De brief van Bertha. De verjaardag van Vader. Het
naamfeest van Moeder. De werken van Van Lennep.
Het boek van Jantje. De overwinning van Maurits. De"
kusten van Spanje. Het breiwerk van Tante. De kindergedichtjes van Heye. De gedichten van Van Beers.
De Leeuw van Vlaanderen van Conscience. De regeering van Keizer Karel.
89. Maak zinnen, waarin de G. van de volgende
naamwoorden voorkomt (gewone taal) : huis, wereld,
dag, uchtend, Zaterdag, weg, Doet, zin, hoofd, tijd.
90. Gebruik in volledige zinnen den D. op e van de
volgende nwo : raad, huis, hof, graf, deel, gebrek, eed,
getal, grond, slot, bloed.
(I) Mondeling te behandelen, daarna schriftelijk. In verschillende malen te maken.

-
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Vervang in de volgende zinnen de ongewone
vormen van de bijvoeglijke woorden door de gewone:
Het blad, dat nu volgt, is van de hand mijner lieve
moeder. Maria heette zij, en beantwoordde geheel aan
het beeld, dat die naam onwillekeurig voor den geest
roept. Zij was geheel en al het contrast van mijnen
vader. Mildheid, weekheid, aandoenlijkheid- die woorden schenen voor hllar te zijn uitgevonden. Zij spreidde
hare zachtheid, bedekkende en buigende, over de strengheid mijns vaders, als sneeuw over eenen bevrozen
grond. Van haar heb ik dien weemoed, die mij eigen is.
Ik heb echter wel eens getwijfeld, of zij mij niet al te
veel van hare gevoeligheid heeft overgedaan, en tien
tegen één, lezer, dat gij dit ook reeds meermalen gedacht hebt. Ik wil er niet over morren of klagen, al
ware 't alleen, omdat het een geschenk van mijne lieve
moeder is.
']'oen ik bij haar kwam met het verzoek om haren
naam in mijn album te schrijven, nam zij het boek, en
beloofde aan mijne bede te zullen voldoen. Eenige dagen
later riep zij mij tot zich, en gaf het mij met een halflachend, halfschreiend oog weder. Het blad door haar
ingevuld bevatte eene teekening; want zij teekende
uitmuntend. Het was eene bijbelsche voorstelling van
Matth. XIX, 13 :
« 'l'oen wierden kinderkens tot Hem gebracht, opdat
Hij de handen hun zoude opleggen en bidden )J.
'russchen de moeder op den voorgrond e.n haar was
een zweem van gelijkenis. Aan den voet van het tafereel
stond, in plaats van het gewone fecit of delineavit,
amen! en daaronder haar naam. Het stuk voerde
geeJlen datum. En inderdaad, welken dag zou het
hebben aangenomen? ~Want wél was hare moederliefde
een lang gebed van mijne geboorte tot haren dood.
Ziedaar mijne moeder geheel! geene les, geene vermaning : niets dan eene bede. Nooit zie ik dit blaadje, of
IgIG
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de woorden zweven mij op de lippen Sancta lllaria,
ora pro nobis.
(Naar: Jonathan: Album, uit lVaarheid en Droomen).
Bemin uwen vader en uwe moeder. In den Herfst verliezen vele boomen hunne bladeren. Kent gij zijllen
broeder? Heeft hij maar éénen zoon?

92. Gebruik in de volgende lIinnen de gewon i' vormen van het bijvoegl. nw., en verbeter de foutieve
uitdrukkingen, waar het pas geeft.
Houtene banken worden veel in parken en openbare wandelplaatsen aangetroffen. - De gevondene
voorwerpen worden na verloop van een bepaalden tijd
verkocht. - Langs onzen linkeren kant bevond lIidl een
steile rots. - Voorzichtigere mensehen dan di<~ heb ik
nooit ontmoet. - Keer het kleed met de linkerz(jde naar
buiten. - Velen sluiten een brief met de formule: Ik
blijf uw toegenegene vriend(in). - Alles werd met
geslotene deuren afgehandeld. De beschrevene bladen
papier werden zorgvuldig weggeborgen bij de andere.
- Hij kwam er gelukkig zonder gebrokene armen of
beenen van af. - rregenwoordig worden meestal ijzere
bruggen over waterloopen geslagen. - Ziluere lepels
en vorken worden bij gegoede burgers algemeen gebezigd in plaats van ijzere of vertinde.

93. Schrijf in de volgende zinnen de cureief gedrukte
bijvoeglijke woorden met den vereischten uitgang.
Langs een opgaande rotsweg bereikten wij de top
van het slot Laufen, waar wij ver boven de waterval
stonden. Daar waren wij in onmiddellijke aanraking
met de stroom, die hoog boven onze hoofden kwam afda·
len, om met een kracht als die van de oceaan aan onze
voeten neer te storten. - Herinnert gij u die weelderige
zomeravond, dien gij zoo zeel' genoot? - Het windje
kwam vriendelijk aangezweefd, beladen met de geurige
wasem van blad en bloem. - Het vlas stond in de
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bloei. -- De klaprozen en de korenbloemen zongen, dat
het leven een kinderspel was, en de brandnetels, die
aan de slootkant stonden, zongen mee. Maar de oude
eikeboom aan de hoek van de akker beweerde, dat het
leven vrij wat meer dan een kinderspel was. - Eens op
zekere dag werd al het oude papier uit de mand genomen en op de haard gelegd. 't vVas de groote haard in
het waschhuis. - « Die komt niet vel' ! Veel te weinig
kracht! » En nauwelijks was 't woord gesproken, of de
bal liep van de gladde houten baan over de aarde grond
en bleef tegen het houten beschot liggen.
« Poedel! )} riep nu de kegeljongen, waarop de kegelaars dapper lachten.
Deze pereboom 'hier had de tuinman wel onder handen
mogen nemen. Deze appelboom ûet er goed uit; maar
die abrikoos heeft te veel van de naehtvorst geleden.
Kent gij deze bloem en die boom daar? - Welk graaf
was Karel de Goede? - vVelk hertog slechtte de wallen
van Luik? - Onder het bestuur van welk vorst werd
in ons land de eerste spoorweg aangelegd? - Aan elk
(ieder) leerling, die zijn best had gedaan, gaf de onderwijzer een belooning. - Aan elk leerlinge gaf de onder·
wijzeres een belooning. - Ander tijden, ander zeden.
Jk ben uw onderdanige dienaar. Met de diepste eerbied noem ik mij uw onderdanige dienaar. - Als eerste
onderteekenaar van het verzoekschrift ontbood de Burgemeester hem ten stadhuize. - Als eerste onderteekenaar van het verzoekschrift werd hij door de Burgemeester ten stadbuize ontboden. Als oudste knecht had
hij het toezicht over de werklieden. Als oudste knecht
liet men hem het toezicht over de werklieden.

94. Vervang in de volgende zinnen de ongewone
vormen door de gewone.
Ik aanschouwde de ernstige statigheid des nachts. Ik liet mijne oogen in de ruimte des hemels varen.De eerste schemering des dageraads vertoonde zich. De koning des dags verrees in al den glans zijner heer-
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lijkheid. - Terwijl ik de helling des heuvels afdaalde,
bemerkte ik, hoe de landlieden op hunne spaden bleven
leunen, om mij beter te beschouwen. - Gij moogt het
huis des vriends uws vaders niet verlaten, zonder eerst
wat uitgerust te hebben. - Een vlammende slang liep
over den stam des booms. - Hij vluchtte naar dc hut
des koolbranders. - Hij herinnerde zich nu eerst. dat
de weerwolf des nachts moest rondloopen. - Het was
zeer zelden, dat de voet eens wandelaars de wilde gewa~sen dezer puinhoopen betrad. Alles droeg de
kenteekens der haast, waarmee de verwoesting gebeurd
was; 'want nog eenige deelen waren ongeschonden
overgebleven, terwijl andere met veel arbeid ten gronde
waren gerukt. - Zij kropen van den een(m muur op den
anderen. - De hut was tegen de helling des bergs gelegen. - De toon, waarop hij die woorden uitsprak,
getuigde, hoe diep hem het heil zijns geslachtR aan het
hart lag. -- Voor de onafhankelijkheid des lands moeten wij goed en bloed veil hebben - Die vrome spreuk
heeft het huisje uws vaders tegen verval en ondergang
beschut. - Alleen de rouwe kreet eens roofvogels geeft
eenig leven aan dat woeste landschap ..- Met het einde
dezes jaars houdt de overeenkomst op. - « Zult gij den
dood mijns vaders niet, wreken! » riep de jonge rl'romp.
- Dit was de gelnkkigst.e dag zijns levens. - Groot is
de roem des strijders in het veld en op de bar(~n ; grooter is de roem des mans, die buiten het gedruisch der
wapenen on vervaard blijft voor de verschrikkingen des
doods.
95. Zoek, in gewolle taal, 6 zinnen, waarin een verbogen vorm voorkomt:
1°

2°

van het onbepaald lidwoord;
van het bezittelijk bijvoegl. vnw.

96. Zoek, in gewone taal, 6 zinnen:
1°

met een G. van het bepaalde lidw.
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2° met een G. van het aanwijz. of vragend bijvoegl.
vnw.

97. Zoek, in gewone taal, 6 zinnen:
met een D. van het bepaald lidwoord;
met een D. van het aanwijzend of vragend bijvoegl. vnw.
JO

2°

98. Zoek, in gewone taal, 6 zinnen
IO

2°

met een G. van het bijvoeg!. nwo
met een D. van het bijvoegl. nwo

99. Vorm zinnen met de volgende uitdrukkingen:

een groot sch ilder, een groote schilder, een goed
koning, een goede koning, ieder knap werkman, elk
zwak vader, een bekwaam onderwijzer, een sterk rooker,
een sterke rooker, een goed ruiter, een aangenaam
spreker, zeker groot schrijver.

Graad verschil.
100. Sellrijf viel' zinnen:
lllet een stellenden trap;
met een vergrootenden trap;
3° lIlet een overtreffenden trap.
lO

2°

101. Bezig in zinnen den v(~rgrootenden trap van:
dierbaar, raar, klaar, naar, duur, guur, dor, ver, zeer;
den overtreÏfenden trap van: grUs, ros, ras, trotseh,
dwaas, verseh, friseh, schuins, spits, malseh, kiesch,
los, vast, juist, gepast.

102. Zoek een zestal zinnen van deze soort:
Deze plank is langer dan zU breed is.
103. Schrijf een zestal zinnen van dezen vorm:
Vandaag is het meer zoel dan warm.
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104. Zoek een lies tal zinnen als:
rO De Schelde is het breedst aan haar monding.

(Het) liefst komt hU alleen.
3° ZU liepen om het hardst.
2°

Vormen van het persoonlijk vnw.
105. Bellig, in kleine zinnen, den onderwerpR- en
voorwerpsvorm vall het persoonlijk V11W., r@ perR.
enkel- en meervoud.
106. Id. voor het pers. vnw.,
meervoud: gU.

:..lIl

pers. enkel- en

107. Id. voor het pers. vnw., Jll pers. enkel- en
meervoud (mannel. , vrouwe!. en OJlllijd.).

108. Geef eenige voorbeelden, waarin de G. van de
persoonlijke vnw. "oOl'komt, en duid daarnevellR de
vormen van de gewone taal aan.
109. Zoek G lIinncll met den lJl\leefdheidsvorm, G
met den vertrollwelijksheidsvorrn \'LW het persoonlijk
vnw. (r).
110. Geef lIinnel?, waarin ik, mU, gU, hU, hem, haar,
wU, zU, hen, hun beklemtoond en daarllevellR lIinnen,
waarin diezelfde vnw. onbeklemtoolldllijn. OnderReheid,
waar het mogelijk iR, door de spelling het verschil in
uitspraak.

111. Gebruik de "olgende persoonRnamen in zinnen
en vervang die nwo daarna door een persoonlijk vnw. :
knaapje, dochtertje, hoofd, bloed, hals, ziel, heerschap,
mannetje, wUf, Majesteit.
(r) Alleen voor de leerlingen, die deze vormen door hun eigen
taal kennen, of die een leeshoek hebhen, waarin ze voorkomen.
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Aanwijzende zelfst. vnw.
112. Verklaar den vorm van de aanwijzende zelfst.
vnw. in :
Dat is de directeur van de fabriek. Diens zoon is
verleden week vertrokken naar Afrika. - Deg-enen,
die maar willen werken, vinden licht de eene of andere
bezig-heid. - Vele menschen hebben g-een vooruitzicht:
zij verteren al, wat zij winnen. De zoodanig-en (of
dezulken) zijn dikwijls zeer te beklag-en. - Diens kind is
ziek. - Hezen heb ik het opg-edrag-en. - Dien heb ik
niet g-ezien. - Dezen zijn b"ereid, g-enen niet. - « Alweer
een nieuw boek! » hoor ik dezen en g-enen uitroepen. Jongens en meisjes hebben verschillende spelen: dezen
(= dB laatsten) houden yan touwtje spring'en, g-enen
(c= de eersten) van hoepelen.
113. Verklaar den vorm van de cursief g-edrukte
woorden in de volgende vaste uitdrukking-en :
Brenger dezes wacht op antwoord. - Hoe hoog-er hij
staat, des te dieper zal zijn val zijn. - Desaang-aande
(dienaang-aande) mag hij g-erust zijn. - De desbevoeg-de
reehter zal uitspraak doen. - De desbewuste leerling
zal met vlijt werken. - lIet regende geweldig-; desniettegenstaande (desniettemin. desondanks) g-ing- mijn
vader uit. - Desnoods mag- hij bij mij om inlichting-en komen. - Desverlangend (desg-evraagd, desverkiezende) kan men het boek ter inzag-e ontvangen. Dezen nacht is er veel sneeuw g-evallen; derhalve
(desvolg-ens) zullen de treinen wel niet op hun tijd aankomen.

Bezittelijke zelfst. vnw.
114. Vul aan:
Vader zat te midden van d ... z .... Moeder zat te midden van d ... h .... De ouders vierden feest met al d ...
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h .• Zijn dat uw boeken? Ja, het zijn d ... m .... Neen,
het zijn d ... u ... Deel de tijding mede aan uw zoon en
aan d ... m .... Schrijf een brief aan haar dochter en aan
d ... 0 .... Verkoopt gij uw huis, dan verkoop ik ook h ...
m .... Spreekt gij van uw broer of van d ... m ... ? Hoe
varen d ... m ... ? Mijn ouders zijn gezond, en d ... u ... ?
Ik noem mij geheel d ... u ...

Vragend zelfst. vnw.
115. Vul in :
W ... hebt gij gezien? W ... boek is dit? Van w ... hebt
gij bet gekregen? W... heeft het gevonden? 'rwee
vrouwen zijn hiernevens: de eene is de moeder van
Maria. de andere de moeder van Bertha. vV ... moet ik
het eerst laten binnenkomen? VV ... hebt ge daarop
geantwoord?

Onbepaalde zelfst. vnw.
116. Geef 5 zinnen, waarin een verbogen vorm van
een onbepaald zelfst. vnw. voorkomt.

Betrekkelijke zelfst. vnw.
117. Vul aan met een betrekkel. vnw. of een voornaamwoordelijk bijwoord.
Hoe heet een driehoek, .... de zijden gelijk zijn'? Het
werk, ... Nicolaas Beets een duurzamen roem verzekert,
de Camera obscura, schreef hij, toen hij nog student
was (1839). Van Conscience, ... werken in onze streken
alom verspreid zijn, heeft men met recht gezegd, dat
hij zijn volk heeft leeren lezen. Hoe heet een stad,
... de inwoners veel handel drijven? Den brief, ... ge
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me dezen morgen meegegeven hebt, heb ik vergeten in
de bus te steken. Onze buurman is door een hond, ... hij
van de straat had opgenomen, gebeten geworden. Men
zegt weleens: Het geld,... stom is, maakt recht,
... krom is. Hij, ... veel bezit, is niet rijk, maar hij,
... niet meer begeert. De roos, uit de bladen ... fijne
olie geperst wordt, vindt men in Turkije en Perzië in
het groot aangekweekt. Al, ... blinkt, is nog geen
goud. Onze ouders, ... wij zooveel verschuldigd ûjn,
moeten wij beminnen, eerbiedigen en helpen. Er is
in de nieuwe geschiedenis geen vorst, ... krijgsroem
haalt bij dien van Napoleon. Doe altijd ... plicht
u gebiedt. Wie, ... een gevoelig hart bezit, kan zooveel
ellende aanschouwen? De vader, ... men het goede
nieuws, dat zijn zoon geslaagd waR, overbracht, was
hoogst gelukkig. De kunst kan nooit de natuur, ... de
werken zoo volmaakt zijn, evenaren. Hij haalde allerlei
oude grieven op, ... mij zeer verveelde. De tegenspoed
leert ons dikwijls ... de voorspoed ons nooit leeren
zou. Vele schelpdieren, ... ook de bekende oeRters en
mosselen behooren, groeien op den zeebodem of tegen
de rotsen langs de zeekusten.
Een volk, ... aanspraak maakt op roem, ziet tegen
geen arbeid op, tart alle moeielijkheden, en brengt
datgene, ... het doen kan en moet, met vaRtberaden wil
ten uitvoer. (Naar Schrant : 1783-r866.)
De wetenschap steekt in geen bed van pluimen:
... leeren wil, moet vroeg de veeren ruimen.
(Westerbaen: r599-r670.)
... maar één boekske heeft gelezen,
Dat placht een neuswijs menseh te wezen.
(J. Gals : r577-r660.)

117B. Zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden en telwoorden.
Schrijf de gecursiveerde woorden met den passenden
uitgang. Verklaar mondeling uw schrijfwijs.
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Vele edel verkochten hun goederen, om aan de kruistochten deel te nemen. De edelman, die gedurende de
jeugd van Karel den Vüfde het meest invloed aan het
hof had, was de hertog van Croy. De zending van
een geestelük is, zijn evenmensch zedelijk te I'teunen
en de geloofsleer te onderwijzen. De onvermogend
moeten geen belasting betalen. Op den open baren weg
treft men niet zelden allerlei gebrekkige aan: blind,
doofstom, lam, kreupel. Onder deze leerlingen zijn er
naarstige, maar ook trage.
Rubens en Itembrandt waren beide groote schilders.
vVij alle staan vol bewondering voor hun meesterwerken. Sommige beschouwen den Hollandsehen meester
als den grootste onder de schilders van alle tijden.
Rem brandt verviel in armoede; zijn schilderijen werden
alle verkocht, om zijn schulden te betalen. Hoevele zijn
er niet, die zorgeloos van den eenen iJl den anderen
dag leven! Leliaarts en Klauwaarts stonden in de
veertiende eeuw in onze gemeen ten tegenover elkander:
de eerste waren aanhangers van Frankrijk, de laatste
vormden de nationale partij. Er zijn onderluitenants
en luitenants; de eerste staan onder de laatste. In den
wedstrijd hebben de twee eerste een prijs. Den eerste
der leerlingen geeft men den prijs. Den eerste der
klasse geeft men den prijs. Duizend menschen stonden
op het plein te luisteren naar het bezielend woord van
den spreker. Honderd waren opgekomen, om den gevierden redenaar toe te juichen. Zijn naam weergalmde
niet op de lippen zijner tijdgenooten als die van
de groot der aarue, ,vier schitterende krijgstropeeën
met het bloed van duizend waren besmet. (M. de
Vries). Het was juist schrijfrnorgen op school, en dan
waren de klein nogal rustig. (V. Koetsveld). Hier
onder ons spreekt het stof der dood. (V. Koetsveld).
De rouwstoet bracht hier geen gewone dood (Heremans : Bij het graf van R. Loveling).

-

51 -

WEHKWOOHD

Uitgangen.

118. Schrijf naast elkanrl('r de'drie personen enkelv.
van den onvolm. tegenw. t. van de ww. : berusten, be-

stl'{jden, schieten, verm{jden, houden, achten, arbeiden,
bespieden, zllchten, opletten.
119. Schrijf van dim:elfde ww. de drie pers. enkelv.
van den onvolm. verl. t.

120. Evenzoo den
de gebiedende wijs.

!;lIl

pers. enkel- en meervoud van

121. :loek 15 werkw. als bestr{jden, waarvan de stam
op d eindigt, en schrijf den In en 3n pers. enkelv. van
den onvo)m. tegenw. t.
122. Evenzoo 15 werkw. als berllsten, waarvan de
stam op t eindig,t, en sehrijf den In pers. enkelv. van
den onvolm. verled. t.
123. Schrijf den III pers. enkelv. van den volm.
tegenw. t. van die 30 werkw.
124. Zoek 15 andere verleden deelw., die op d
eindigen.
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125. Zoek 15 andere verleden deelw., die op t eindigen.

126. Zoek in uw leesboek 10 vormen van ww., waarbij
het onderwerpje of jij vóór het ww. staat (I).
127. Zoek in uw leesboek 10 vormen van ww., waarbij het onderwerp je of jij achter het ww. staat (1).
128. Zoek in uw leesboek 10 vormen van ww., waarbij het onderwerp U vóór het ww. en 10, waarbij U
achter het ww. komt (I).

Tijden en wijzen.

129. In welken tijd en in welke wijs staan de ww.,
bevat in n r ... van uw leesboek '(
130. Zoek in uw leesboek 10 zinnen met een ww. in
de aanvoegende wijs, en verklaar het gebruik van die
wijs.
131. Zoek 10 zinnen met een gebiedendé wijs, en
beproef hetzelfde uit te drukken door middel van een
verleden deelwoord, een noemvorm of een hulpww. van
wijs.
132. Zoek in uw leesboek 10 zinnen met een voorwaardelijke wijs en verklaar er de beteekenis van.
(I) Alleen voor de leerlingen, die deze vormen door het gebruik
kennen, of die een leesboek hebben, waarin ze voorkomen.
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Vervoeging.
133. Geef voor ieder WW., bevat in het stuk nr ... van
uw leesboek, het volgende aan: 1° den noem vorm ;
2° den In pers. enkelv .. onvolm. tegenw. t.; 3° den
In pers. enkelv., onvolm. verled. t.; 4° het verleden
deelw.
Zeg, of die ww. tot de zwakke, sterke of onregelmatige
vervoeging behooren.

134. Zelfde oefening voor de ww. uit nf ...
135. Schrijf den In pers. enkelv., onvolm. verl. t. en
het verleden deelwoord van de volgende ww. : beloven,

berooven, laven, schaven, vreezen, verhuizen, verwaarloozen, /Jerpoozen, ver/Jen, reizen, veinzen, glanzen,
ont/JLeezen, erven.
136. Gebruik in een zin een vorm van den onvolm.
verl. t. van de volgende ww.: ker/Jen, schrikken, stij/Jen,

scheppen, werken, dur/Jen, derven, klagen, maken,
jagen, varen, eten, bidden, zitten, spreken, Lezen, nemen,
beder/Jen, heLpen, zwer/Jen.
137. Gebruik in een zin het verled. deelwoord van
steken, slaël/l, dragen, ont/Jouwen, vouwen, houwen,
beeldhouwen, scheren, gekscheren, lachen, glimLachen,
grimLachen, spotlachen, strijken, pluimstrijken, drijven, dwarsdrijven, varen, spele/Jaren, raadplegen.
138. Schrijf den ril pers. enkelv. van den onvolm.
verl. t. van de ww. houwen, beeldhouwen, scheren,

gekscheren,Lachen.glimLachen, grimlachen, spotlachen,
strijken, pluimstrijken. drij/Jen, dwarsdrijven, varen,
spele/Jaren, plegen, raadplegen.

-34139. Bezig als bijvoeglijk nwo de verleden deelw.
van : achten, haten, smeden, kleeden, verwachten,
kneden, dooden, betichten, hoeden, planten, branden,
wieden, verspreiden, uitrusten, bemesten, poten, doorwaden, omspitten, stranden, slachten, nooden, verkonden.
140. Schrijf den In persoon enkelv. van den volm.
tegenw. t. van de werkw. uit n r ... van uw leesboek, en
wettig het gebruik van het hnlpww.
141. Zeg, waarom men in de volgende zinnen hebben..
of zijn gebruikt, en duid het verschil in beteekenis aan
tusschen de ww., die met beide hnlpww. kunnen vervoegd worden :
Het linnen is gedroogd. De wasscher heeft het linnen
gedroogd. De dagen zijn gekort. Moeder heeft de
mouwen wat gekort. De dagen zijn gelengd. Moeder
heeft het kleed wat gelengd. Die jongen is heel veranderd. Hij heeft zijn opstel veranderd. Die menschen
zijn verarmd. De tegenspoed heeft die menschen
verarmd. De nachten zijn verkoeld. De regen heeft den
grond verkoeld. Hij is van dat werk verlost. Hij heeft
zijn vriend uit de gevangenis verlost. De raad is vergaderd. De burgemeester heeft den raad vergaderd. De
belastingen zijn vermeerderd. Deze brief heeft zijn
droefheid vermeerderd. Zijn inkomen is verminderd.
Zijn vader heeft zijn inkomen verminderd.
142. Kunt ge nog een vijftal ww. zoeken, die, als
drogen, beurtelings overgankelijk en onovergankelijk
kunnen gebruikt worden?
143. Vul in met een vorm van hebben of zijn en
verklaar het gebruik van het hulpww.
De werken - verbeterd. De fouten - onderstreept.
Het varken - geslacht. Het glas -gebroken.De tempel
- verwoest. De jongen - gekwetst. Hij - nog niet met
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het werk begonnen. Ik - begonnen met mij daarvan te
verzekeren. Leopold I I - zijn vader in 1865 opgevolgd.
Hij - het voorbeeld van zijn vader gevolgd. Ik - vergeten u te schrijven, wanneer ik zal komcrI. "Wij - gebleven tot na vier uur. Dezen morgen - wij naar de
school geweest. Wij - zoo lang geloopen, dat we heel
uitgeput waren. \\1ïj - moede geloopen. WTij - ons
moede geloopen. Wij - den heelen namiddag gewandeld. Wij - naar de naburige stad gewandeld. Het
paard - naar den overkant gezwommen. Hij - twee
uur achtereen gezwommen. De vogel - naar zijn nest
gevlogen. De vogel - niet lang gevlogen. Hij - te voet
naar zijn huis gegaan. Hij - een nnr gegaan, voor hij
een huis ontmoette. - Gij - gevlogen, niet gegaan.
- ge dat heele end gegaan? \Vij - den ganschen naeht
door gestoomd. Wij - van Gent naar Brussel gestoomd.
Het - den ganschen dag geregend (gesneeuwd, gehageld). Het - gebenrd (geschied) in den tijd, toen (of:
dat) de dieren spraken. Nadat we van vermoeidheid ingeslapen, - we eerst laat in den morgen ontwaakt.
Wat - hij vermagerd in dien tijd I
Ik - een uur op dat vraagstuk gezeten. De oude man
- op het lage bankje voor zijn huisje gezeten.
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DERDE DEEL.

SAMENGESTELDE ZIN

144. Duid de enkelvoudige zinnen aan, bevat in
n r ... van uw leesboek (de alinea's aangeven), en zeg voor
iederen zin, of hij een hoofd- of een bijzin is.

1916
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EERSTE HOOFDSTUK.

NEVENGESCHIKTE ZINNEN

145. Zoek in uw leesboek 10 volzinnen (of maak er
zelf), bestaande uit twee nevengeschikte hoofdzinnen.
Zorg voor afwisseling in de verbindingswoorden.
146. Geef 10 volzinnen, waarin een aaneenschakelend verbindingswoord (zoovcel mogelijk een verschillend) gebruikt wordt tusschcn twee hoofdzinnen.
147. Geef 10 volzinnen, waarin een tegenstellend
verbindingswoord (zooveel mogelijk een verschillend)
gebruikt wordt tusschen twee hoofdzinnen.
148. Geef 10 volzinnen, bestaande uit twee hoofdzinnen, wa~rvan de laatste een oorzaak (reden of grond)
bevat. Gebruik niet altijd hetzelfde verbindingswoord.
149. Geef 10 volzinnen, bestaande uit twee hoofdzinnen, waarvan de eerste de oorzaak (reden of grond)
bevat. Gebruik niet steeds hetzelfde verbindingswoord.
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150. Zoek 10 volzinnen, waarin een verbindingswoord gebruikt wordt om nevengeschikte zinsdeelen
te verbinden.

151. Zoek 10 volzinnen, die twee nevengeschikte
bijzinnen bevatten.
152. ·Waarom is de samentrekking in de volgende
ûnnen foutief? Verbeter die zinnen.
De dubbele boekhouding hebben wij van de Italianen,
en daarom de Italiaansche genoemd.
AziiS is het grootste der vijf werelddeelen, en waarschijnlijk het eerst bcvolkt geworden.
De Oostenrijknrs werden door de Franschen verslagen, en de Zuidelijke Nederlanden een Fransche
provincie.
Velen hebben een schat van kennis, doch ûch nooit
gevraagd, hoe dic schat kan strekken tot eigen geluk
en dat van anderen.
De onderwijzer, wiens vrouw is overleden en nu hertrouwd is, heeft dc plaats bekomen.
l~ome werd door Romulus gesticht en allengs zeer
machtig.

-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

BIJZINNEN
153. Geef 10 volzinnen, bestaande uit een hoofdzin
en een onderwerpszin. Gebruik 10 verschillende verbindingswoorden.
154. Tracht in iederen volzin den onderwerpszin te
vervangen door een onderwerp.
155. Geef 6 volzinnen, bestaande uit een' hoofdzin
en een gezegdezin. Zorg voor afwisseling bij het gebruik
van het verbindingswoord.
156. Vervang in iederen volzin den gezegdezin door
een gezegde.
157. Zoek 10 volzinnen, die ieder een lijdend-voorwerpszin bevatten, met hun hoofdzin verbonden door
een verschillend verbindingswoord.
158. Vervang den voorwerpszin door een lijdend
voorwerp.
159. Zoek 10 volzinnen, bestaande elk uit een hoofdzin en een meewerkend-voorwerpszin.
160. Vervang den bijzin door een meewerkend
voorwerp.
161. Zoek 12 volzinnen. bestaande uit een hoofdzin
en een oorzakelijk-voorwerpszin. Zorg er voor, da~
niet steeds hetzelfde verbindingswoord wordt gebruikt.
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162. Vervang den bijzin door een oorzakelijk voorwerp.

163. Zoek I2 bij voeglijke zinnen, met den hoofdzin
verbonden door een betrekkelijk voornaamwoord of een
voornaamwoordelijk bijwoord.
164. Zoek 10 bijvoeglijke zinnen met den hoofdzin
verbonden door een ander verbindingswoord dan een
betrekkelijk vnw. of een voorna~imwoordelijk bijwoord.
165. Traeht den bijvoeglijken zin in iederen volzin
te vervangen door een bijvoeglijke bepaling.
166. Zoek in uw leesboek 5 volzinnen, bestaande uit
een hoofdzin en een voorwerpszin in de directe. rede.
Breng die zinnen over in de indirecte rede.
167. Zoek 8 volzinnen, die ieder een bijwoordelijken
zin van plaats bevatten. Gebruik telkens een verschillend verbindingswoord.
168. Zoek 12 volzinnen, die iedcr een bijwoordelijken
zin van tijd bevatten. Gebruik telkens cen verschillend
voegwoord.
169. Geef 5 voorbeelden van bijwoordel. zinnen van
tijd met het voegwoord toen en het voegwoord als.
170. Zoek 4 volzinnen, die ieder een hoofdzin eu een
bijzin van oorzaak bevatten.
Vervang den bijón door een hoofdzin en plaats dezen
achtereen volgens voorop en achteraan.
170bis • Zoek6 volzinnen, bestaandeieder uiteen hoofdzin en een bijzin van reden of grond. Gebruik telkens
een verschillend verbindingswoord.
Vervang daarna den bijzin door een hoofdzin, dien
ge achtereenvolgens voorop- en achternaplaats.
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171. Maak de hoofdzinnen van oefening 170 en 170 bis
tot bijzinnen van gevolg (besluit of gevolgtrekking) en
de bijzinnen van oorzaak (reden of grond) tot hoofdzinnen.
172. Zoek in uw leesboek 4 volzinmJTI, waarin een
bijzin van doel of een verkorte bijzin van doel voorkomt.
173. Zoek 6 volzinnen, waarin een bijzin van voorwaarde voorkomt, verbonden met den hoofdzin door
een voegwoord. Gebruik telkens een verschillend verbindingswoord.
174. Geef 6 voorbeelden van bijzinnen vau voorwaarde zonder verbindingswoord.
175. vVelk verschil in beteekenis bestaat er tussehen
de volgende zinnen:
A)
n)
(of:
c)

Als de vorst afstand doet, zal het oproer bedaren.
Als de vorst afstand deed, zou het oproer bedaren
bedaarde het oproer).
']'oen de vorst afstand deed, bedaarde het oproer.

176. Zoek zelf eenige zinnen als bovenstaande.
177. Zoek 15 bijzinnen van toegeving. De 6 eerste
moeten beginnen met een voegwoord; de G volgende
met een vragend vnw. of bijw .. en de drie laatste mogen
geen verbindingswoord bevatten. Zorg voor afwisseling
bij het gebruik van verbindingswoorden.
178. Verander in bovenstaande volzinnen de bijzinnen van toegeving in hoofdzinnen.
179. Geef 10 voorbeelden van bijzinnen van beperking en gebruik telkens een verschillend verbindingswoord.
180. Verander in oefening 179 de bijzinnen van
beperking in hoofdzinnen.
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181. Zoek 5 volzinnen, die een bijzin van omstandigheid bevatten. Laat iederen bijzin met een verschillend
voegwoord aanvangen.
182. Zoek 10 volzinnen, bestaande ieder uit een
hoofdzin en een bijzin van graad door vermelding van
een gevolg. Zorg el' voor, dat een drietal bijzinnen met
dan dat beginnen en dat de overige niet steeds door
dezelfde bepaling in den hoofdzin worden aangekondigd.
183. Zoek JO volzinnen, bestaande ieder uit een
hoofdzin en een bijzin van wijze door vermelding van
een gelijkheid of overeenstemming. Gebruik voor
iederen bijzin een verschillend verbindingswoord.
184. Zoek 6 volzinnen, bestaande ieder uit een
hoofdzin en een bijzin van verhouding. Zorg voor afwisseling bij het gebruik van het verbindingswoord.
185. Geef 6 volzinnen, die ieder bestaan uit een
hoofdzin en een bijzin van modaliteit. Gebruik niet
steeds hetzelfde verbindingswoord.
186. Zoek voor iedere soort van verkorte bijzinnen,
die in uw spraakkunst vermeld zijn, een paar voorbeelden.
187. Zoek voor ieder geval, in uw spraakkunst vermeld, twee voorbeelden van bijzinnen met de woordschikking van den hoofdzin.
188. Zoek een 12-tal bijzinnen, beginnende met het
voegwoord

ot.

189. Geef een 6-tal bijzinnen, die den vorm van een
gebiedenden hoofdzin hebben.
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190. Zoek in uw leesboek een Io-tal bijzinnen,
waarin de bijvoegende wijs wordt gebruikt, en zeg, hoe
men die zinnen in gewone taal zou weergeven.
191. Wat beteekenen de volgende zinnen en in welke
wijs staan de werkwoorden? (Mondeling te behandelen!)
Had ik uw fortuin, ik zou wat meer mijn ongelukkige
medemenschen ondersteunen.
Leefde zijn vader nog, dan zouden zijn zaken zoo niet
achteruitgegaan zijn.
Als de dokter thuis was, zou hij wel komen.
Hij zou meegaan, ingeval hij goed oppaste.
Het ware billijk, dat ieder naar vermogen bijdrGeg.
Het is niet aannemelijk, dat hij zou weigeren, als men
het hem vroeg.
Waar de grond te slap was, zou men eerst moeten
heien.
Er zou veel moeten gebeuren, eer (voor) men het
hem weer altnbood.
Hij zou niet meedoen, omdat het hem te duur zou zijn.
Mocht hij de les ter harte nemen, zoodat hij in het
vervolg wat voorzichtiger ware.
Ik doe het niet, tenware men er mij toe verplichtte.
Al deed ik een woord ten beste, het zou toch niet baten.
Hij doet, alsof wij hier niet waren.
Het zou u veel moeite kosten, zonder dat het u eenig
voordeel opleverde.
Hoe meer ge uw best deedt, hoe meer ge zoudt winnen.
192. Zoek zelf een tiental voorbeelden, waarin de
voorwaardelijke wijs in den bijzin voorkomt, en verklaar de beteekenis van iederen volzin (Uitlegging:
mondeling).

-
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DERDE HOOFDSTUK.

VEELVULDIG
SAMENGESTELDE ZIN

193. Zoek 10 veelvuldig samengestelde volzin nen.
Ontbind iederen volzin in enkelvoudige zinnen ; geef
de natuur en de functie van iederen enkelvoudigen zin
aan, en zeg, hoe de zinnen onderling verbonden worden
(Niet alle zinnen moeten schriftelijk ontleed worden).

-
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HERHALINGSOEFENINGEN
over den
enkelvoudigen en den samengestelden volzin :
Redekundige ontledingen. (I)

194. Enkelvoudige volzinnen. Ontleed redekundig
de volgende zinnen: (2)
1. Langs beide oevers van de Schelde waart de blik
over ruime, veerijke weiden en goudgele koornakkers.
(Naar HANSEN, 1833-1g10, Reisbrieven.)

2. Het waterveld tussehen Vlissingen en Antwerpen
wordt dagelijks doorkruist door een menigte vaartuigen
van allerlei grootte en gedaante.
(ID.)

195. Zelfde oefening.
1. Is de wind, het symbool van de kracht Gods, zoo
onzichtbaar, zoo geducht, ook niet een schaduw van
zijn weldadigheid?
(HILDKBRAND : 1804-1go3.)

(I) Uit een practisch oogpunt is de redekundige ontleding van
het grootste gewicht: zij bepaalt de spelling van de bijvoeglijke
woorden en zelfstandige voornaamwoorden en het gebruik van
de zinteekens.
Is het noodig, hier nog eens voor de zooveelste maal te herhalen,
dat deze oefeningen een buitengewoon groote opvoedende kracht
bezitten, m. a. w., dat zij den geest ontwikkelen, daar zij hem
rechtstreeks oefenen.
(2) Eerst ontbinden in onderwerp en gezegde; daarna, waar
het mogelijk is, ieder van die twee deelen in voornaamste deel
en ondergeschikt deel (bepaling); vervolgens, als het kan, de
bepalingen in voornaamste deel en ondergeschikt deel (bepaling); enz. De bepalingen benoemen!
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2. Eindelijk gaf de Aartshertog, op een prachtigen
Spaanschen schimmel rijdende, tegen twee uur het
teeken tot den aanval. (Micheels : De Slag bij Niellwpoort. 183r·1897.)

196. Samengestelde volzinnen. Ontleed redekundig de volgende samengestelde volzinnen: (I)
1. Allengskens komt er een rijzige beweging in het
groenachtig geworden water; de oevers schijnen elkander te ontvluchten; de meer heldere lneht neemt een
zonderlinge tint aan; eindelijk ontwaart men \Valcherens lage kust.
(Naar IIANH~;N : Reisbrieven.)

2. Van Maerlant leefde en werkte in stillen kring;
hij beHchonwde de wereld rondom zich; hij overdacht
en bepeinsde; hij vergaarde wijsheid, en schreef zijne
leeringen neder in eenvoudige Vlaamsche taal.
(M. DE VRIES: 1820-I892.)

197. Zelfde oefening.
l. Onder den gemeenschappelijken naam van Germanen zijn de volken bekend, die nieuw levensbloed in de
aderen der ()ud(~ wereld hebben uitgeHtort.

2. 'raeitlls, de !{omeinsche geschiedschrijver, zei van
hen. dat zij een eigenaardige natie vormden.

3. Een eeuw voor het begin onzer tijdrekening, door
het vnldheerstalent van Marius en de dapperheid van
zijn legioenen nog teruggeslagen, bleven de Germanen
een vijand, dien ltome meer dan eenigen anderen
duchtte.
(IluGENHow':z, P. Il. Jr.)

198. Zelfde oefening.
1. Zij, van wie men het meest zou kunnen verhalen,
zijn niet altijd die, aan wie de menschheid de meeste
verplichtiryg heeft.
(RAUWENHOFF, 1828-89.)

(I) De enkelvoudige zinnen aanduiden, de functie er van aangeven en ze benoemen.
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2. In de verborgenheid van een bescheiden werkkring
wordt het zaad uitgestrooid, dat eerst, als het opwast
en rijpt, het oog van den voorbijganger trekt.
(ID.)

3. Toen bijna geheel Europa onder de dwingelandij
al zuchtend den nek moest buigen, waren hier in de
r4e eeuw instellingen in zwang, die zeker niet zoo
volmaakt waren als onze tegenwoordige Grondwet,
maar toch voor dien tijd onze bewondering in hooge
mate verdienen en die ons door alle naburige volkeren
benijd werden.
(.r. VUYLS'l'EKI;;, 183G-1go3.)

199. Zelfde oefening.
1. Als men de schilderijen van Geeraard Dow beziet,
dan bemint men den schilder op staanden voet; men
betreurt slechts, dat men hem niet kan bezoeken in de
woonkamer, door hem zoo dikwijls geschetst.
(EuG. ZE'l"rElt~AM, 1826-55.)

2. De beschaving van den menschelijken geest. zijne
ontwikkeling. vorming en verrijking. het hangt alles
af van de onderlinge mededeeling uer gedachten en
gevoelens; hierom gaf ons de weldadig'e Sclu'lpper het
weldadig spraakvermogen.
(VAN DER PALM: 1763-1840.)

3. Ontneem het aan den mensch nu er is niets, dat
hem boven den staat der dierlijkheid verheft; er is geen
band der gezelligheid meer, zelfs niet der huiselijke
samenwoning; en er moge een redelijk vermogen in
hem sluimeren, het wordt nimmer uit die sluimering
opgewekt.
(ID.)

200. Zelfde oefening.
I. Het redelooze dier heeft geen blik voor iets anders
dan voor het eindige, waardoor het omringd wordt;
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het beweegt zich in dien kring alleen, dien het onmiddellijk aan zich kan onderwerpen, en dien het ter
onderhonding des lichaams noodig heeft; de mensch
daarentegen breidt zijn gedachten verder uit.
(OPZOOMER, 1821-92.)
2. Toen de Germaan ontdekte, dat het op zijn nationaliteit gemunt was; dat achter de zegeningen der
beschaving het, knellende juk der overheersching werd
verborgen, toen schudde hij de blonde lokken, toen
vlamde zijn helder oog, toen drilde hij de speer en toog
ten strijde.
(P. H. HUGENHOUl'Z Jr.)

201. Zelfde oefening.
1. De streek, die wij bewonen, was nochtans door de
natuur niet bijzonder begunstigd; zij bestond grootendeels uit dorre zandvlakten, in de oude stukken onder
den naam 'van woestijnen vermeld en uit lage, moerassige gronden, gestadig aan de overstroomingen der zee
en der ri vieren onderworpen.

2. Is het noodig, u te herinneren, dat het schilderen
met olieverf in Vlaanderen zijn oorsprong had, en dat
die kunst hier al dadelijk t,ot zulk een buitengewone
hoogte gebracht werd, dat de werken der Van Eycks
en der Memlincs na meer dan 450 jaar nog als onsterfelijke meesterstukken in al den glans van hun schitterend koloriet bewonderd worden?
(J. VUYLS'l'EKE, 1836-19°3.)

202. Zelfde oefening.
1. W' ellicht. dat de hand van den zaaier reeds lang
rust van den arbeid en zijn naam reeds aan de vergetelheid is prijsgegeven, wanneer het gejuich over den
oogst van zijn akker opgaat. (!{AUWENIIOFF, 1828-89.)

2. vVillems ontving den Dnitschen letterbroeder
(Hoffmann), wiens hart zoo harmonisch met het zijne
klopte, met open armen; doch hij sprak hem niet
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alleenlijk over het glansrijk verleden, maar ook over
de toekomst van het N ederlandsch sprekend gedeelte
van België, die er omtrent dien tijd (1837) nog zeer
somber uitzag.
(HBREMANS : 1825-84.)

203. Zelfde oefening.
'foen Brugge had uitgebloeid, toen de gedurige
onlusten van Vlaanderen er het verkeer onveilig
maakten, toen het Zwin, waarlangs de schepen zijne
havens plachten te bereiken, begon te verzanden, trad
Antwerpen in zijne plaats, en overtrof het nog in
handelsdrukte en rijkdom.
(FIWIN : 1823-99.)

204. Zelfde oefening.
I. De aarde is te klein voor den mensch; aan zonnen,
die door een onmetelijken afstand van ons gescheiden
zijn, schrijft hij de wetten voor, waaraan 7.ij gehoorzamen; hij teekent hun banen, en eer het oog ze zag,
bepaalt reeds het onderzoek hun standplaats ..
(OPZOOMER : 1821-92.)

2. Vergankelijke dingen omgeven den mensch, maar
de rede spreekt hem van het een wige; de glans van
eindige voorwerpen betoovert zijn zinnen, maar zijn
rede verheft ·hem tot den Oneindige, en het licht, dat
zij verspreidt, verdooft alle aardsche pracht.
(ID.)

205. Zelfde oefening.
I.

Dan zie ik gaarne 't bloedrood licht
De tinten hoogen van de bladen
En glinstren op de najaarsdraden,
Die dwarlen voor mijn aangezicht,
Door onnaspeurbre kunst gesponnen;
De gouden bloemen, die den glans
Weerkaatsen op haar stralenkrans
En schitteren als kleine zonnen.

(Uit: Najaarsmijmering door N. BEE'rs, 1814-1903.)

2.

7\ -

't Is zoet, des zomeravonds 't haar
Aan 't lauwe windje bloot te geven,
Van weelderige geurstof I':waar,
Die uitwaait van de lindendreven ;
Te dwalen tot het donker wordt,
En, achter't lommer van de boomen,
De maan weer vriendlijk op I':al komen,
Die I':ilver op hun toppen stort,
En door hun takken goud doet stroomen.
(Uit: Najaarsmijmering door N.

REE'I'S.)

206. Zelfde oefening.
1. Oud is het spreekwoord: de kuust is lang, het
leven kort; en wie, die zich ooit aan eenige kunst heeft
gewijd of zich in eenige kunst heeft verdiept, heeft dat
spreekwoord niet dikwerf herhaald met een zucht.

(A.

PIERSON,

183-.)

2. Vóór hen (= de olifanten) draaft de geleider, de
verdediger en beschermer van het geheele gel':elschap,
door hen zelven tot del':en post verheven, dewijl hij
machtig is, met schrikkelijke slagtanden gewapend,
en ze alle in jaren en grootte overtreft; de gansche
troep volgt kort achter elkander, in dichte gesloten
gelederen met hunne jongen in het midden : eene
verschrikkelijke phalanx van wandelende bergen; stammen van middelbare dikte rennen ze omverre, en
vertrappen de hooge en dichte struiken; alles buigt en
breekt onder deze reusachtige gevaarten; het gekraak
der nederstortende boomen, nu en dan vermengd met
hun krijschend schreeuwen, weergalmt in de luisterende wildernis; de reiziger hoort het des nachts uit
de verte naderen, en beeft in het midden zijner hem
omringende vuren.
(J. HAAFNER : 1755-18°9')
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207. Ontleed redekundig de enkelvoudige zinnen,
waaruit bovenstaande volzinnen bestaan (196-206). (I)
208. Verklaar het gebruik der zinteekens in de volzinnen van de oefeningen 194-206 (I).
209. Door welke verbindingswoorden zijn de enkelvoudige zinnen uit die volzinnen met elkander verbonden. Benoem die verbindingswoorden. (I)
210. Taalkundige ontledingen. Duid functie en
soort aan van de afzoJ;lderlijke woorden uit de volzinnen
van de oefeningen 194-206. (I)

(I) Het spreekt vanzelf, dat hier stof is voor vele oefeningen.
Al deze oefeningen zullen meest mondeling geschieden.

VIERDE DEEL.

WOORDVORMING

1916
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VIERDE DEEL.

ALGEMEENHEDEN

211. Zoek uit het stuk nr ..... van uw leesboek: 10
grondwoorden (stamwoorden); 10 afgeleide woorden
niet een voorvoegsel; JO afgeleide woorden met een
achtervoegsel; 10 samengestelde woorden.
212. Duid het hoofdwoord eu de bepaling in iedere
samenstellilIg aan.
213. Spraak, sprook en spreuk IlCeten rechtstreeksclle afleidingen. Zoek een I2·tal dergelijke afleidingen.

214. 'Vat verstaat men door samenstellende afleidingen? Zoek 10 voórbeelden.
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VORMING DER WERKWOORDEN

Afgeleide Werkwoorden.

215. Roeren, dokteren, blauwen noemt men denominatieven. Waarom? Zoek 20 denominatieven van woorden, die in uw leesboek voorkomen, en verklaar hun
beteekenis (I).
216. Geef eenige denominatieven op -igen en -eeren
en verklaar er de beteekenis van.
217. Hoe zijn de denominatieven stellen, tellen,
krenken, netten, pletten, stremmen, temmen, vest(ig)en,
lengen, richten, villen en vullen gevormd en wat is hun
beteekenis?
218. Hoe heet men ww. als drenken, wenden, legB'en, zetten, zDogen, voeren, vellen, leiden, neigen,
kloDven, generen, gehengen? Hoe zijn die gevormd en
wat is hun beteekenis?
Gebruik ieder van die ww. in een volzin.
(I) Om dl' beteekenis van een woord te verklaren,is het meestal
voldoende dat woord in een korten volzin te gebruiken. Waar dit
niet voldoende is, zal men de verklaring mondeling door de
leel'lingen laten geven.
Deze opmerking is ook toepasselijk op vele der volgende
oefeningen,
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219. Wat zijn intensieven? Geef eenige voorbeelden
in volledige zinnen.

220. Wat beteekent bedelen? Hoe is dat ww. gevormd? Hoe benoemt men zoo een ww. ?
Zoek 15 dergelijke ww.
221. Wat beteekenen bezaaien, beheerschen, bedijken, bedroeven? Bezig die ww. in kleine zinnen, en
geef 4 ww. gevormd naar het model van ieder der
bovenstaande W\'v. Verklaar hun beteekenis
222. Wat is de beteekenis van het voorvoegsel ge- in
geronnen melk? Geef eenige ww. gevormd met het
voorvoegsel ge.
223. Geef

4 ww. gevormd met het voorvoegsel er-.

224. Wat is de beteekenis van het voorvoegsel her-?
12 ww., met dat voorvoegsel gevormd.

Geef

225. Wat beteekent het voorvoegsel ont- in de volgende ww. : onthouden, ontbinden, ontloopen, ontbranden,
ontbolsteren? Geef voor iedere beteekep.is nog 3 andere
ww.
226. Verklaar de heteekenis van de volgende ww.,
afgeleid door middel van het voorvoegsel ver- : verstooten, verbranden, verdragen, verzwijgen, versmelten,
verdenken, verzilveren, verbouwen, vergoden, verflauwen, verblijven.
Zoek andere ww. met het voorvoegsel ver- en verklaar
er de beteekenis van.
227. Wat beteekenen de volgende ww. : erkennen,
herkennen, bekennen, verkennen, ontkennen; ontzegelen, ontwapenen, ontbladeren, ontleden, ontheiligen,
ontwaken, ontvluchten, ontmoeten; verkleeden, ver-

-77steenen, verwateren, verminken (van: mank), vergulden, vernachten, verdeelen, verrekenen, verleeren,
verjagen; behooren, beploegen, belegeren, bekronen,
bevrijden; behalen, herhalen, onthalen, verhalen; erlangen, verlangen; bedenken, verdenken, herdenken;
beloopen, verloopen, ontloopen.

Samengestelde Werkwoorden.
228. Zoek 10 samengestelde WW., waarvan het eerste
lid een bijwoord is. Bezig die in kleine zinnen.
229. Id. 8, waarvan het eerste lid een bijvoeglijk
nwo is.
230. Id. 8, waarvan het eerste lid een zelfst. nwo is.
231. Id. 6, waarvan het eerste lid een ww. is.
232. Schrijf de verled. deelw. op van: achterhalen,
aanzien, aanhooren, aanbidden, beeldhouwen, brandschatten, ademhalen, gekscheren, huisvesten, brandstichten, ledebraken, raadplegen, huishouden, logenstraffen, waarschuwen, droogmaken, liefkoozen,
hoogachten, vrijbuiten, vrijspreken, spelevaren, koekeloeren, hassebassen, flikflooien.
233. Wat is de beteekenis van de volgende scheidbaàr samengestelde ww. : ondergaan, ·overkomen, omwerpen, voordoen, wederkeeren, doorloopen, omkoopen,
onderhouden, misrekenen, omslaan, misraden, voldoen?
Bezig die ww. in kleine volzinnen.
234. Wat is de beteekenis van de volgende onscheidbaar samengestelde ww. : ondergaan, overkomen, door-
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loopen, doorsnijden, onderhouden, doorzoeken, overwegen, overleggen, voorkomen, voorspellen?
Bezig die ww. in kleine volzinnen.

Samenstellende afleidingen.
235. Maak de beteekenis van de volgende samenstellende afleidingen duidelijk, door ze in kleine volzinnen te gebruiken: indijken, inkwartieren, overnachten,
overbruggen, opvroolijken, uitdiepen, inkorten, uitbeelden, uithollen, uithuwelijken.

236. Zoek zelf een achttal dergelijke afleidingen en
gebruik ze in kleine zinnen.
237. Wat beteekenen de volgende samenstellende
afleidingen? Bezig ze in kleine zinnen.
Klappertanden, klapwieken, knikkebollen, knikkebeenen, knipoogen, ringelooren, stampvoeten, knarsetanden, likkebaarden, druipstaarten.

228. Zoek zelf een achttal dergelijke afleidingen en
gebruik ze in kleine volzinnen.
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VORMING DER NAAM\VOORDEN

Rechtstreeksche afleiding.
239. Welke zijn de sterke ww. van nr ..... uit uw
leesboek, en welke zijn de nw., die rechtstreeks van die
ww. zijn afgeleid?

Afleiding door achtervoegsels.

240. Geef 20 mannelijke persoonsnamen, gevormd
door middel van een achtervoegsel (-aar,-er,-der,-enaar,
-ier, -en ier, -aard, -erd, -ik, -erik, -and, -ist).
241. Geef 20 vrouwelijke persoonsnamen, gevormd
door een achtervoegsel (-ier, -in, -ster, -es, -egge, -ei, -e).
242. Geef 8 voo:r:beelden van gemeenslachtige persoonsnamen op -ling, -ing of -eling.
243. Geef 12 diernamen, gevormd door achtervoegsels (-er, -in, -ik, -erik. -Zing, ·ing).
244. Geef 8 namen van planten gevormd door een
achtervoegsel (-aar, ·laar, -ing, -ling, -ik, -erik).

-
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245. Verklaar de beteekenis van de volgende afgeleide nw. : veger, wijzer, klepel, lepel, hevel, teugel,
sleutel, beugel, houweel, deksel, hengsel, baksel, haksel,
zaagsel. Bezig die woorden in kleine zinnen.

246. Geef 20 verkleinwoorden (achtervoegsels: -je,
-tje, -etje, -pje, -ke, -ken, -ske(n)).
247. Schrijf de enkelvoudige verkleinwoorden van:
zee, ree, la, ra, slee, waterzoo, riem, arm, halm, spiering, penn ing, krakeling, ring, wandeling, lieveling,
pad, schip, glas, blad, vat, jongen, vader, moeder,
broeder, zuster, kind, boek.
248_ Schrijf de enkelvoudige en meervoudige verkleinwoorden van dag, slag, stad, lam, kind, ei, hoen,

blad, rad.
Wat is het verkleinwoord van lui?

249. Zoek 20 namen van hoedanigheden, toestanden
en werkingen, gevormd door de achtervoegsels -de of -te,
-heid, -ing, -t, -st, -nis, -ij (-erij, -arij, -nij, -ernij), -age,
-dom, -schap.

250. Geef 12 voorbeelden, waarin bovenstaanue
achtervoegsels voorwerps- en plaatsnamen vormen.
251. Zoek 20 verzamel woorden, gevormd door een
der achtervoegsels -te, -heid, -ij, -age, -dom, -schap.
252. Doe door een voorbeeld het verschil in beteekenis uitkomen tusschen koelte en koelheid; laagte en
laagheid; duisternis en duisterheid; christendom en
christenheid; erkentenis, erkenning, erkentelijkheid;
gelijkheid en gelijkenis; hoogte, hoogheid; grootte
en grootheid; (lauwte en (lauwheid; menschdom en
menschheid.

-
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Afleiding door Voorvoegsels.
253. Zoek 4 afleidingen met aarts-, 8 met ge-, 4 met
on- en 4 met wan-, en verklaaT er de beteekenis van.
254. Maak door een klein voorbeeld de beteekenis
duidelijk van : afgod, afgrond, etmaal, etgroen, oorkonde, oorsprong, oerbosch. \Vat is de beteekenis van
het voorvoegsel in die woorden?

Samengestelde naamw.
~55. In een samengesteld nwo kan het eerste lid een
nw., een bn., een werkwoordelijke stam, een telwoord
of een bijwoord zijn. Zoek voor ieder geval 8 voorbeelden.

256. Zoek eenige samengestelde nw., waarvan het
eerste lid de stam is van een der ww. rüden, glüden,

leiden, snüden, scheiden.
256B. Maak in goede volzinnen het onderscheid
duidelijk tusschen : landman, landsman; landheer,
landsheer; landh uis, landsh uis, landgoed, landsgoed.

Bijzonderheden.
257. Hoe zijn de volgende naamwoorden gevormd, en
verklaar hun beteekenis, door ze in een kleinen zin te
gebruiken : beeldstormer, bierbrouwer, boekbinder,

boekhouding, brandstichter, brandstichting, eedbreker,
ademhaling, uüfponder, inlander, uitlander, teleurstelling, inbeslagneming, inbewaringhouding, inbezitneming.

-
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258. Zoek zelf een tiental samenstellende afleidingen
op -er en -ing en gebruik ze in een kleinen volzin.
259. Hoe zijn de volgende nwo gevormd en wat is
hun beteekenis?
Beeldjeskoop, oliekoop, voetveeg, albedil, noodhulp; brekespel, stokebrand, dwingeland, weetniet, deugniet,
klimop, schuddebol, schreeuwleelijk ; - blauwkous,
grijskop, kromtong, kwikstaart, langbeen, langoor,
lekkerbek, losbol, roodhuid, roodborstje, wijsneus, pikbroek.

260. Zoek een tiental eigenaardige samenstellingen
als die in n r 259. en maak hun beteekenis duidelijk, door
ze in een kleinen volzin te gebruiken.
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VORMING DER BIJVOEGL. NW.

Afgeleide Bn. door Achtervoegsels.

261. Zoek 10 bn., gevormd door het onbeklemtoonde
-ach tig. Voeg er een passend nwo bij.
Id. 10 met het beklemtoonde -achtig.
262. Zoek 10 afleidingen met -baar, en verklaar hun
beteekenis, door er een passend nwo bij te voegen.
263. Zoek 12 stoffelijke bn. met het achtervoegsel
-en, 3 met -sch; voeg bij ieder bn. een passend nwo
264. Zoek 20 bn. op -ig of -erig en verklaar hun
beteekenis (I).
265. Zoek
beteekenis.

20

bn. op -isch of -sch en verklaar hun

266. Zoek 20 bn. op het achtervoegsel -lijk en verklaar hun beteekenis.
267. Zoek 12 bn. op het achtervoegsel -loos en verklaar hun beteekenis.
(I) De beteekenis van een bn. wordt meestal duidelijk door er
een passend nwo bij te voegen. Deze opmerking geldt ook voor
de volgende oefeningen.

-
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268. Zoek 15 bn. op het achtervoegsel -zaam en
verklaar hun beteekenis.
269. Maak door een klein voorbeeld het verschil in
beteekenis duidelijk tusschen :
Ontrouw en trouweloos; onmachtig en machteloos;
onbewust en bewusteloos; onbezorgd en zorgeloos;
buigbaar en buigzaam; verkiesbaar en verkieselijk;
kostbaar en kostelijk; deugdzaam en deugdelijk; lijdzaam en lijdelijk; onverdraagzaam en onverdraaglijk;
meesterachtig en meesterlijk; tijdig en tijdelijk; kennelijk en kenbaar; kinderlijk en kinderachtig; dienstig
en dienstbaar; driejarig en driejaarlijksch; werkzaam
en werkelijk; minzaam en minnelijk; opmerkzaam en
opmerkelijk; eerzaam, eerlijk en eerbaar; beweegbaar
en beweeglijk; vriendelijk en vriendschappelijk; naamloos en nameloos; zinloos en zinneloos; werkloos en
werkeloos; smaakloos en smakeloos.

Afgeleide Bn. door Voorvoegsels.
270. Met de voorvoegsels aarts-, ge-, be-, on-, wan-,
vormt men bn. Geef voor ieder voorvoegsel een drietal
voorbeelden, en voeg er een passend nwo bij.
271. Zoek een achttal afgeleide bn., gevormd naar
het model gelaarsd.
Id. naar bebloed.
Id. naar breedgetakt of dichtbelommerd.
Voeg telkens bij ieder bn. een passend nwo

Samengestelde Bn.
272. Zoek voor iedere soort van samengestelde bn.
S voorbeelden en verklaar hun beteekenis.
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Samenstellende Afleidingen.
273. Hoe zijn de volgende bn. gevormd, en wat is
hun beteekenis: uierkantig, dikhuidig, eigenaardig,

flauwhartig, kortademig, kortborstig, rooskleurig,
tweejarig, langpootig, inheemseh, uitheemseh, grootscheepseh.
274. Vele samenstellende afleidingen op -ig beginnen
met een bepaald grondgetal: één, twee, drie, enz.
Voorb. met twee: tweearmig, -bastig, -beenig, -bladig,

-bloemig, -broederig. -buikig, -handig, -helmig, -hoekig, -hoofdig, -hoornig, -huizig, -kleurig, -ledig, -lettergrepig, -lijuig, -lippig, -lobbig, -mannig, -oogig, -raderig, -regelig, -riemig, -schelpig, -schillig, -slaclztig,
-snarig, -snedig, -soortig, -spletig, -staartig, -stijlig,
-takkig, -taUig, -tandig, -tongig, -vakkig, -ueruig,-uingerig, -ulakkig, -uleugelig, -uoetig, -zadig, -zijdig.
Voeg bij ieder een nw., of gebruik ze in korte zinnen,
waaruit hun beteekenis duidelijk wordt.
275. Zoek nu zelf dergelijke samenstellende afleidingen, beginnende met een-, drie-, enz., en verklaar er de
beteekenis van (1).
276. Zoek ook eenige samenstellende afleidingen op
-sch, en maak hun beteekenis duidelijk, door er een passend nw. bij te voegen.

(I) Dit nummer bevat stof voor meer dan één oefening.
In samenstellingen of afleidingen wordt het telwoord één
zonder klemtoonteeken geschreven: eenhoorn, eenig, eenarmig.
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VORMING DER
OVERIGE WOORDSOORTEN

Telwoorden.

277. Schrijf de eerste 20 rangschikkende telwoorden, vervolgens die van de tientallen gevormd.

Bijwoorden.
278. Schrijf de bijwoorden op, bevat in n r ..... van
uw leesboek. Geef aan, of het stamwoorden, afgeleide of
samengestelde bijwoorden zijn, en voor deze twee laatste,
wat hun beteekenis is.
279. Zoek 20 bijwoorden, uit zelfstandige of bijvoegl.
nwo ontstaan, als deels, straks, boerseh.
280. Zoek 30 afgeleide bijwoorden door middel van
een achtervoegsel. Zeg, hoe ze gevormd zijn, en verklaar
hun beteekenis.
281. Zoek 20 samengestelde bijw. Leg hun vorming
uit en verklaar hun beteekenis.
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Voorzetsels.
282. Zoek 10 voorzetsels, uit een zelfst. naamw. of
een ww. ontstaan. Gebruik ze in kleine zinnen.
283. Zoek 10 voorzetselbepalingen, die de waarde
van een voorzetsel hebben, en gebruik ze in kleine
volzinnen.
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WOORDVORMING. HERHALING

VVoordengroepen.
284. De volgende woorden hangen samen met het
werkwoord spreken en zijn stammen; zij vormen een
woordengroep .
Gebruik ieder dier woorden in een korten zin, zoodat
hun beteekenis duidelijk wordt. (Mondeling te behandelen !)
Spreken, sprak, spraken, gesproken.
Spreken: spreker, spreekster, sprekend; gesprek,
besprek;
Spreekbeurt,
spreekgestoelte,
spreekgezelschap,
spreekhoorn, spreekstoel, spreektralie, spreekuur,
spreekvertrek, spreekwijs, spreekwimpel, spreekwoord,
spreekwoordelijk;
Bespreken, zich verspreken; bespreking, verspreking;
Aanspreken, afspreken, toespreken, tegenspreken,
doorspreken, zich misspreken.
Sprak, spraken: spraak, spraakzaam, sprakeloos;
Spraakkunst, spraakorgaan, spraakvermogen, spraakverwarring, spraakwater, spraakzintnig;
Aanspraak, afspraak, toespraak, tegenspraak, uitspraak, inspraak, opspraak, voorspraak, alleenspraak,
tweespraak, samenspraak, ruggespraak, beeldspraak.
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Gesproken: sprook, sprookje, sprookachtig ;
sprookj esschrij ver, sprookj esverteller ;
spreuk, spreukje, spreukachtig. spreukmatig;
spreukenboek. spreukenschrijver, spreukrijk.

285. Vorm woordengroepen, die samenhangen met:
gaan, varen, zien, breken, binden.
286. Id. met:
wegen, lijden, doen, denken, verliezen.
287. Id. met:
weten, staan, bijten, hand, dag. (r)

(r) Aanbevelenswaard is het, nog meer dergelijke oefeningen
te geven.

-
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ALGEMEENE
HERHALINGSOEFENINGEN

288. Dictees:
A) met aanduiding van de zinteekens;
B) zonder aanduiding van de zinteekens.

289. Beschouwing, uit een spraakkundig oogpunt,
van een uitgelegd stuk uit het leesboek.
VOORBEELD:

Willems ontving den Duitschen letterbroeder, wiens
hart zoo harmonisch met hel zijne klopte, met open
armen; doch hij sprak hem niet alleenlijk over het
glansrijk verleden, maar ook over de toekomst van
het Nederlandsch sprekende gedeelte van België, die er
omtrent dien tijd nog zeer somber uitzag.
(Uit: Hoffmann von Fallersleben te Gent en
te Valencijn door HEREMANS.)
I.

Ontleding van den volzin. (Zie: oefening

202) :

A) Enkelvoudige zinnen aanduiden;

B) Hun functie aangeven en ze benoemen;
c) De verbindingswoorden tusschen de enkelvondige
zinnen aanduiden.

-
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Ontleding van één of meer enkelvoudige zinnen.
(Zie: oefening 20,.)
2.

3. Welke zijn de verbindingswoorden in de enkelvoudige zinnen (voorzetsels en, tusschen de nevengeschikte zinsdeelen, voegwoorden of woorden, die er den
dienst van verrichten) ?

4.

Wettig het gebruik van de zinteekens.

5. 'rot welke woordsoort behooren de volgende woorden : zoo, harmonisch, met, het, zijne, sprak, dien
(tijd), enz.
Geef voor de ww.: persoon, getal, tijd, wijs en vorm
aan, en voor de overige veranderlijke woorden
geslacht, getal en naamval.
Welk is de dienst (functie) van die woorden?
6. Hoe is het woord harmonisch gevormd en welk
is zijn beteekenis?
Op welke lettergreep legt ge den klemtoon? En
in harmonie?
Hoe wordt de i in het achtervoegsel . isch uitgesproken?
Andere beteekenissen van het achtervoegsel -(i)sch.
Samenstellende afleidingen op -sch : voorbeelden.

7. Dllitsch. Waarom met een hoofdletter '/
8. Hart, arm, sprak, tijd: woordengroepen.
9. Open armen. Waarom open, niet opene ?
Kent ge nog andere bijvoeglijke woorden, die als
open onverbogen blijven.
10. Vervoeg den onvolm. ver!. t. van spreken. Welke
eigenaardigheid merkt ge op, wat den stamklank
betreft?

Ir.

Waarom
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schrijft men den Duitschen letter-

broeder ?
12. Doch hij sprak hem ... Naamval? Kan hem nog
een andere naamval zijn? Voorbeeld. Wat is de onderwerpsvorm ? Wat is het overeenkomstige wederkeerende vnw. ? Voorbeelden (I).

Enz.
(I) Meest mondeling te behandelen; een enkele maal schriftelijk, om de leerlingen te gewennen, hun gedachten bondig en
nauwkeurig uit te drukken.

BRECHT. -

DRUKK.

L.

BRAECKMANS.

BIJ DENZELFDEN UITGEVER

Werken van E. Allegaert en H. Abeele
1. Nederlandsche Spraakkunst voor Onderwijzers en Onderwijzeressen,
Normaal en Middelbaar onderwijs. l'rijs 2,80 fr. Aangenomen door den Verbeteringsraad van het Lager en van het Middelbaar onderwijs.
2. Oefeningen bij de Nederlandsche Spraakkunst. Prijs 1,00 fr.
BEOORDEELINGEN :
Wij wenschen, dat dit geleerd en tevens zoo practisch handboek weldra in
handen zij van alle normalisten en een eereplaats bekleede in de bibliotheek van
iederen onderwijzer.
De Opvoeding, Juni 1907.
Onzes dunkens moesten alle onderwijzers en onderwijzeressen dit schoone werk
bezitten, dan zouden zij met meer zekerheid, aantrekkelijkheid en voordeel hun
lessen over spraakkunst geven.
De Schoolbode van Limburg, Mei 1907.
De heeren E. Allegaert en H. Abeele hebben een" Nederlandsche Spraakkunst" doen verschijnen, aan welke wij een zeer gunstig onthaal voorspellen.
Wij wijzen er op, dat eenvoudige en nauwkeurige voorstelling steeds samengaat met zuiver wetenschappelü'ke opvatting
H. N. Van Kalken, Leeraw' in de Nederlandsche taal aan de
Normaalscholen van Brussel.
Bref, c'est la meilleure grammaire néerlandaise que nous connaissions. Elie
devrait se trouver dans la bibliothèque de chaque normaliote et de chaque instituteur désireux d'apprendre la langue néerlandaise ou chargé de l'enseigner.
L'Instituteur Beige, Mai 1907.
Ziehier onzen slotindruk : een boek, dat geroepen is, om uitstekende diensten
aan het Belg;sch onderwijs te bewijzen en dat de krachtige aanbeveling verdient
van al degenen, wien de toekomst onzer schoone moedertaá1 aan het harte ligt.
De Standaard, April 1907 .
Als studieboek is het voor onze onderwijzers en onderwijzeressen tot het voorbereiden hunner lessen bijzonder goed geschIkt; als handboek is het in de lagere
normaalscholen vooral op zijn plaats. De leeraars en regentessen in .de Nederlandsche taal beseffen, dat het door geen soortgelijk werk, III België verschenen,
geëvenaard wordt.
Getrokken uit de " Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie. " Mei 1907.
Een heldere en beredeneerde methode, een vaste en strenge wetenschap, een
degelijke kennis van de toestanden in België, een zichtbare overtuiging van het
groot belang eener gelouterde uItspraak en eener keurige omgangstaal, - ziedaar
eenige der vele hoedanigheden, die dit kostelijk boek overal met snelheid zullen
aanbevelen en verspreiden en die het ook, ongetwijfeld, hooge onderscheidingen
laten te gemoet zien.
Onze Tijd, 30 Juni 1907.
Deze spraakkunst heeft zeker in Zuid-Nederlünd haar weerga niet.
J. PERSYN (Dietsche Warande en Belfort, 1909.)
Nous ne connaissons qu'une grammaire flamande vraiment moderne: c'est
celle de MM. Allegaert et Abeele.
De Schoolgids, 1908.
Allegaert's en Abeele's Spraakkunst is een hoogst welkom boek in de onderwijswereld, en werd het opzettelijk geschreven voor het Normaal en Middelbaar
onderwijs, de Lagere Onderwijzer kan er veel nut uit trekken voor zich zelf en
voor zijn taalonderricht in de school.
De Schoolgids, 1909, LOD. SCHELTJENS.
Il est incontestable 'lue les solides qualités de cet ouvrage justifient parfaitement Ie succès qu'il a obtenu.
(Uittreksel uit de beoordeeling van Prof. Dr C. LEcouTERE,
verschenen in het October-Novembernummer 1912, van 't tijdschrift Musée beige.)
3. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Aangenomen door den
Verbeteringsraad van het Lager en Middelbaar onderwijs.
Prijs 0,95 fr.
4. Oefeningen bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
Prijs 0,95 fr.
BEOORDEEL IN GEN :
Hooge verdiensten vind ik in de pas verschenen Beknopte Nederlandsche
Spraakkunst door de HH. ALLEGARRT en ABEELE.

10 Om den logischen, methodischen samenhang zijner deelen;
20 Om IUn natuurlijk uitgangspunt, om het lielkundig principll, dat ik er in
toegep'ast vind : • van het bekende tot het onbekende .. , nn de spreektaal tot de
IchriJ ftaal.
.
Met die Beknopte Spraakkunst gaat gepaard :

Oefeningen bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.

Onder aanlokkenden vorm (gemakkelijke aanvullingen, nunige beschrijvingen,
aantrekkelijke verhalen, aangepaste dictees, eenvoudige vindingsoefeningen. enz.,
enz.) prenten zij diep en blijvend de toegepaste regels en begrippen in de jeugdige
geesten. Ieder dier oefeningen heeft haar innerlijke waarde, alle nutteloosheden
en spitsvondigheden zijn zorgvuldig nn kaut gelaten. Het oordeel, de redencering ,
de zelfwerkzaamheid der leerlingen uitlokken, ziedaar den gulden regel die geheel
en gansch het gewrocht doorstraalt.
S., Inspecteur,
De &hoolgid" 11 Nov. 1909.
In al de Vlaamsehe Lagere scholen zou de Spraakkunst met bijgaande Oefeningen van Allegaert en Abeele moeten gebruikt worden; niet alleen onze geschreven, maar vooral onze gesproken taal zou er veel bij winnen. En dat
verwachten w\i ook.
L. S.
On" IJe.te Vrienden, Januari 1910.
AI bet goede, dat we in 't Juni-nr 1907 zeiden o,.er de grootere SpraakAun.t
nn de heeren Allegaert en Abeele kan ook van deze beknopte spraakkunst gegezegd worden.
De Opfloeding, November 1909.

5. Kleine Nederlandsche Spraakkunst in Oefeningen voor de
Volksschoal.
A. Middelbare graad. PrUil 0,40 fr.
B. Hoogere graad. Prijs 0,70 fr.
BEOORDBELING :
Die werken, dat is onze innige overtuiging, zijn geroepen, om een hervorming
en verbetering in het taalonderwijs tot stand te brengen. Niet langer meer zal
men onze taal onderwijzen als een doode, maar wel als een levende taal. Woorden,
uitdrukkingen en vormen, die leven, d. w. z. die door het Nederlandschsprekende volk gebruikt worden, zal men uiet als foutief of verkeerd veroordeel en of
vervangen door andere, die óf nooit geleefd hebben óf sinds lallg uit de taal
gestorven ~ijn Hoeveel eenvoudiger, gemakkeliJker en aantrekkelijker zal zoo het
onderwijs in de spraakkunst niet worden. Hoeveel tijd zal er niet overschieten, .
dien de onderwijzer zal kunnen besteden aan lectuur, opstel en andere oefeningen,
die den geest en den woordenschat van het kind verrijken. Hoeveel natuurlijker
en ongezochter en bijgevolg persoonlijker zal het opstel van de leerlingen niet
St·Ca,na7lmblad, Maart 1910.
worden.
8 . Aanvankelijk onderwijs in de Moedertaal (Spelling. Lezen.
Schrijven. Spraakkunst).
A. Handleiding voor den onderwijzer. Prijs : 2.00 fr.
B. Vijf geïllustreerde leesboekjes voor de leerlingen van 6 tot 8 jaar. 1.90 fr.
Het werk geeft blijken van een grondige kennis der opvoedkunde en der
kinderziel. Ook is het voor kinderen een geschikte handleidIDg bij het aanleeren
hunner moedertaal. Het gebruik van talrijke platen, het aanwenden van een
rijken woordenschat, alsook van fliMCtOe en doeltreffende middelen om de klanken
voor te stellen, zijn de drie voorname hoedanigheden, die het werk kenmerken;
het strookt dus met
de vereischten der
hedendaagsche opvoedingsleer. Ook ver-"'i .a._t. h.A.+' ' .Al
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