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Boeken vormen een kostbaar bezit, door het gebruik, dat U
er van maakt.
Leerboeken worden intenser gebruikt dan enig ander boek.
Goed gebruikte leerboeken vormen hierdoor een zeer kostbaar
bezit. Zij worden lets van Uzelf, een zeer persoonlijk eigendom.
Leerboeken worden daarom niet verkwanseldl
Goede en goed gebruikte leerboeken raadpleegt men ook
nadat de school is afgelopen.
Wees daarom zuinig op Uw leerboeken.
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VOORWOORD.

Aan Leraren en Leerlingen der Arbeiders
Avondscholen.
In Kaderonderwijs No. 2 van 13 Februari 1933 en in Mede%
delingen No. 7 van 4 Mei 1933 boden wij U aan een ont
werp4eerplan voor het vak Nederlandse Taal ten behoeve
der Arbeiders Avondscholen en Plaatselijke Kaderscholen.
Gezien het feit, dat slechts enkele collega's opmerkingen over
dit ontwerp gemaakt hebben, geloven wij te mogen aannemen, dat de beginselen waarnaar wij meenden het onderwijs
aan A.A.S. en P.K.S. te moeten geven, algemene goedkeuring
vonden.
Naar deze beginselen nu is dit boekje, dat het eerste is
van een viertal, twee voor de A.A.S. en twee voor de P.K.S.,
vastgesteld. Het bevat dus in hoofdzaak:
Herhaling van de leerstof der Lagere School, waarbij evens
wel rekening gehouden is met het weer gerijpte verstand van
de leerlingen, hun grotere levenservaring en mensenken%
nis, de dikwijls aanwezige voorafgaande onopzettelijke
scholing in de practijk en de wil zich te ontwikkelen bij
gebleken tekortkomingen.
Deze factoren moeten een vrij snelle voortgang mogelijk
maken.
In overeenstemming met de beginselen, hierboven aan,
geduid, geven we dus:
1. Oefeningen voor het aanleren van de woorden met
vaste schriftvorm (S).
2. Oefeningen voor het aanleren van de woorden met ver%
anderlijke schriftvorm (G).
3. Lexicologische oefeningen (T).
4. Opstelwerk (0).
5. Interpunctimefeningen (I).
Deze stof is gegroepeerd in 40 lessen. Van deze 40 lessen
openen 30 — 10 groepen van 3 — met een fragment, ontleend
aan werken en artikelen op politiek, economisch, hygienisch,
litterair, paedagogisch, psychologisch, technisch of sports
gebied. We hebben ons opzettelijk niet beperkt tot socialis%
tische schrijvers, het is noodzakelijk kennis te nemen van
wat buiten socialistische kringen aan waardevols en nuttigs
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verschijnt. We hopen aldus er in te zijn geslaagd, het boekje
een levendig en gevarieerd karakter te geven. Voor de leer%
lingen is het noodzakelijk, deze fragmenten door en door te
bestuderen. De meesten zijn van belang om hun inhoud, ze
bevatten veelal tal van woorden, die door hun spelling moei%
lijkheden opleveren en die dus moeten worden ingestudeerd.
Vandaar de opgaven boven iedere les, die wanneer de
leraren er streng de hand aan houden, dwingen tot uiterste
accuratesse en concentratie. Iedere vierde les, die repetitieo
les is, geeft de leraren gelegenheid te controleren, in hoe%
verre de leerlingen deze fragmenten naar inhoud, woordo
betekenis en spelling inderdaad beheersen. Men verzuime
dus vooral niet, geregeld steekproeven te nemen.
Bovendien achten we het wenselijk, dat de leerlingen
zich thuis oefenen in het vlot lezen van de gekozen frago
menten. In enkele minuten kan men op de les er zich van
overtuigen, of dit werkelijk geschiedt. Ze kunnen tenslotte
ook nog gebruikt worden als oefenstof voor het leren
spreken: inplaats van voorlezen kan men ook de inhoud kort
laten navertellen.
We achten het voorts van belang, dat de leraren zich
steeds op de hoogte houden van de aantekeningen, die de
leerlingen maken in hun aantekencahiers. Een geregelde
wekelijkse controle van enkele cahiers noodzaakt de leer%
lingen, zich rekenschap te geven van de moeilijkheden, die
ieder fragment voor ieder van hen individueel biedt. Zoo
doende oefenen zij zich in het zelfstandig bestuderen.
De eerste twintig lessen bevatten voorts kort en schema%
tisch de grammatica, die nodig is voor het zuiver schrijven
der werkwoordsvormen, onmiddellijk vergezeld van de
daarbij behorende oefenstof. De zinnen dragen een „kinder%
lijk" karakter, 't komt hier niet aan op aantrekkelijke
inhoud, maar op technische oefening. De behandeling van
het werkwoord wordt zij het op andere wijze — in het
tweede twintigtal lessen voortgezet: hier worden de werk%
woorden in de infinitiefvorm gegeven in het zinsverband met
aanduiding van de tijdsvorm, waarin ze moeten worden geo
schreven. Aldus menen we de oefeningen een natuurlijker
karakter te verlenen.
De lessen 24, 28, 32, 36 en 40 bevatten nog weer expresse
oefenstof, die een alzijdige herhaling mogelijk maken.
De lessen 21-40 bevatten de voornaamste spellingregels
met de spellingsoefeningen. We vonden het beter niet direct
met spellingregels te beginnen, omdat bij de leerlingen het
materiaal ontbreekt, waardoor de regels voor hen betekenis
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landse romanlitteratuur. Een voorlopig en op beperkte
schaal ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat zo goed
als geen van deze belangrijke werken onder de leerlingen
bekend is. Daarom kan het wenselijk zijn, nu en dan eens
een les te varieren door boekbespreking door den leraar
zelf of door de leerlingen eens te laten vertellen over gelezen
boeken. Een belangrijk gedeelte van onze taak ligt in het
opwekken van de leeslust.
Het is mogelijk, dat de lessen een teveel aan stof bieden.
Mededelingen hieromtrent zien we gaarne tegemoet.
Met dit — lange — voorwoord bieden wij ons werk aan
de collega's en leerlingen aan. Critiek is ons welkom, mede%
deling van ervaringen eveneens. Mits zij beide komen, nadat
er enige tijd met het boekje gewerkt is en niet a prima vista.
Men bedenke, dat wij geheel nieuwe wegen moeten gaan.
Het boekje richt zich tot groepen arbeiders, van stad en
platteland, van grote en geringe kennis en capaciteiten,
van ruime en beperkte belangstelling, met veel en weinig
vrije tijd, met gunstige en ongunstige gezinsverhoudingen,
arbeiders, die merendeels niet aan regelmatige geestelijke
arbeid gewoon zijn. Ongetwijfeld zullen er in de aanvang
grote moeilijkheden zijn; men — leraren en leerlingen —
sla er zich doorheen. Niets wordt verkregen zonder inspan,
ning. En men gedenke de oud,vaderlandse spreuk:
Ende desespereert niet!
De samenstellers:
D. L. DAALDER.
J. DIJKHUIS.
W. J. PLOEGSMA.
I. VAN DER VELDE.

X

Bij de tweede druk hebben we ons laten leiden door
dezelfde beginselen. De practijk heeft de deugdelijkheid
ervan bewezen. Wel is een dankbaar gebruik gemaakt van
opmerkingen, door gebruikers gemaakt en is rekening
gehouden met verschillende wensen.
Het aantal lessen is van 40 op 30 teruggebracht, gegroe%
peerd in 6 groepen van 5 lessen. De oefenstof voor de werk%
woordelijke vormen is uitgebreid. De behandeling van de
spelling begint in de eerste lessen nu.
Het Spellingbesluit 1934 heeft vereenvoudigingen gebracht.
We meenden daarom deze wijziging to mogen aanbrengen.
De lexicologische oefeningen zijn eenvoudiger van vorm
geworden. Nauw hierbij aansluitend hebben we achterin
een korte woordenlijst laten opnemen. Bij de verklaringen
hebben we het Verklarend Woordenboek van Koenen%Ende%
pols, uitgegeven bij de firma J. B. Wolters (Groningen—
Batavia), op de voet gevolgd. De uitgever gaf daarvoor wel%
willend zijn toestemming, waarvoor we hem op deze plaats
dank zeggen.
Het litteratuurlijstje is eveneens hier en daar gewijzigd.
Critiek blijft ons welkom, mededeling van ervaring even%
eens.
DE SAMENSTELLERS.
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en spaar
spaar hun
hun potloden.
potloden.

MOTTO VOOR
VOORDE
DELERAREN
LERAREN
Zet,
redeneerders, wijd
wijd uw
uw oren
oren open:
open:
Zet, redeneerders,
Een
kiFid leert
leert lopen
lopen door
door te
te lopen.
lopeno
Een kind
JAN LIGTHART.
LIGTHART.

XII

LES1.
LES 1.
1.
fragment uiterst
uiterst nauwkeurig
nauwkeurig overschrijven.
overschrijven.
Onderstaand fragment
1. Onderstaand
Dit kan
kan —
- en
en moet
moet dus
dus —
- zonder
zonder fouten.
fouten.

2.
betekenis van
van de
de woorden,
woorden, die
diege
geniet
nietbegrijpt,
begrijpt,
Zoek de betekenis
2. Zoek
op
in uw
uwwoordenboek,
woordenboek, schrijf
schrijf ze
ze met
met hun
hunbetekenis
betekenis
op in
In
apart schrift en studeer
studeer ze
ze goed
goed in.
in.
in een apart
3.
alle woorden,
woorden, waarvan
waarvan ge
ge de
despelling
spellingmoeilijk
moeilijk
Noteer alle
3. Noteer
vindt,
behalve de werkwoorden,
werkwoorden, in
een ander
ander cahier
cahier en
en
vindt, behalve
in een
bestudeer ze.
ze.
bestudeer
4.
les hardop.
hardop. Oefenen,
Oefenen, tot
tot ge
ge vlot,
vlot,gemakkelijk
gemakkelijk en
en
4. Lees
Lees de les
in goede toon
toon leest.
leest.

L.L. 1.

HET
SOCIALISME IN AMERIKA.
AMERIKA.
HET SOCIALISME
"Hoe
lang zal
zal het
het nog
nog duren,
duren, voor
v66r in
in Amerika
Amerika het
het
„Hoe lang
socialisme
vroeg ik
ik Johans,
Johans.
socialisme zal
zal hebben
hebben gezegevierd?"
gezegevierdr vroeg
sen. Hij is een
een stevigen
stevigen Sleeswijk,Holsteiner,
Sleeswijk.Holsteiner, een
een van
van
het krachtige
krachtige Noordduitse ras,
ras, die
die nu
nu in
inAmerika
Amerika zijn
zijn
brood verdient.
verdient.
Hij
was jarenlang
jarenlang organisator,
organisator, propagandist
propagandist der
der
Hij was
timmerlieden, maar
strijd opgeven.
opgeven. Hij
Hij kon
kon
timmerlieden,
maar moest
moest de
de strijd
het
niet bolwerken
bolwerken tegen
tegen alle
alle tegenstand,
te,genstand, tegen
tegen ver,
ver.
het niet
raad en
en omkoperij.
omkoperij. Misschien
Misschien heeft
heeft zijn
zijn individua,
individua.
raad
de weg
weg gestaan.
gestaan. Hard
Hard heeft
heeft hij
hij gewerkt
gewerkt
lis
me hem
hem in de
lisme
voor
zijn klasse;
klasse; hij
hij was
was een
eengoed
goedrevolutionnair,
revolutionnair, die
die
voor zijn
nu
de ruststand
ruststand isis getreden!
getreden!
nu echter in de
Nu schudt
schudt hij
hij nog
nog slechts
slechts zijn
zijn wijze
wijze bol
hoI over
over deze
deze
allerdolste
hij zijn
zijn oude
oude vak
yak weer
weer
allerdolstewereld
werelden
en heeft
heeft hij
opgenomen, schaaft
schaaft planken en timmert
timmert houtgevaarten
in
elkaar. En
zijn vrije
vrije tijd
tijd is hij
hij cynisch,
cynisch, ziet
ziet niet
niet
in elkaar.
En in
in zijn
het
minste licht.
licht.
het minste
een guitige
guitige snuit,
snuit, „dat
"dat vroeg
vroeg mij
mij
"WeI",
hij met een
„Wel", zei
zei hij
van de
deChicago,Universiteit.
Chicago.Universiteit.
ook Professor
Professor H.
H. van
Ik
hem eerlijk
eerlijk mijn
mijn mening:
mening: ongeveer
een mil.
Ilc zei hem
ongeveer een
Hoen
jaar!"
lioen jaar!"
"Nou,
nou", zei de
de prof,
prof, „zo'n
"zo'nreuzenoptimist
reuzenoptimist heb
heh
„Nou, nou",
m'n levensdagen
levensdagen niet
niet gezien!"
gezien!"
ik m'n
eUit:
N. A.
A. de
deVries:
Vries: De Nieuwe
Nieuwe Wereld.
Wereld. Amerika
1923. Reis,
Reis..
Amerika 1923.
(Uit: N.
brieven.)
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10
10

15
15

20

C.
1. 1.
De woorden
woorden verdient, schaaft
schaaft en
entimmert,
timmert,diedie in boven%
boven~
1. De
G. 1.
staande
cursief staan
staan gedrukt,
gedrukt, zijn
zijn vormen
vormen van
van ver,
ver~
staande les cursief
dienen,
schaven, timmeren.
timmeren.
dienen, schaven,
2.
Verdienen, schaven,
schaven, timmeren
timmeren noemen
noemen we
werk~
2. Verdienen,
we werks
woorden.
woorden.
3.
De werkwoorden
werkwoorden hebben
hebben als
eerste groep
groep een
een groep
groep
3. De
als eerste
tegenwoordigetijd
tijd
vormen,
zamen de
de onvoltooid tegenwoordige
vormen, die
die te zamen
(o.t.t.)
(o.t.t.) uitmaken.

B.v.:
verdienen.

timmeren.

ik
verdien.
ik verdien.

ik timmer.
timmer.

jij—je
jij-je )

gij--ge
gij--~e

verdient.

jij-je )

gij—ge
gij-~e

timmert.

hij
hij)
zij-ze
zij—ze verdient.
het-'t
het—'t

hij
hij}
zij
timmert.
zij-ze
— ze timmert.
het-'t
het—'t

wij—we
wij-we}
.
..
verdlenen.
verdienen.

wij-we}
.
..
hmmeren.
wij—wel
timmeren.

ZlJ-ze
zij—ze

enkelvoudsvormen.

ZIJ-ze
zij—ze

meervoudsvormen.

4.
zoals hierboven
hierboven blijkt,
blijkt, steeds
steedsdams,
daar~
Werkwoorden zijn,
zijn, zoals
4. Werkwoorden
aan
herkennen, dat
dat we
we voor
voorhun
hunverschillende
verschillendevormen
vormen
aan te herkennen,
z.g. persoonlijke
persoonlijke voornaamwoorden
voornaamwoorden kunnen
ik, jij,
jij,
kunnen zetten: ik,
enz.
je, enz.
5.
vorm, die
die bij
bij ik hoort,
de stam
starn van
het
van het
hoort, noemen
noemen we de
5. De vorm,
werkwoord.
6.
bijna alle
aIle andere
andere enkelvoudsgevallen
enkeivoudsgevallen krijgen
krijgen we
we stam
starn
In bijna
6. In
+ t.t.Slechts
Slechtsenkele
enkelewerkwoorden
werkwoordenvormen
vormeneen
een
uitzon~
uitzon%
dering,
hij kan, enz. De
De uitzonderingen
uitzonderingen kent
kent
dering, bijv.:
bijv.: hij
hij wil,
wil, hij
men door eigen taalgebruik.
7. Ais
de stam
starn op
op t eindigt,
eindigt, wordt
wordt natuurlijk
natuurlijk geen
geen tt bij:
bij~
Als de
gevoegd:
Zitten —
- ik zit
zit —
- je
jezit.
zit. Praten —
- ik praat
praat —
- jejepraat
praat
8. Let
de werkwoorden
werkwoorden gaan,
gaan, staan,
staan, slaan.
slaan.
Let op de
Gaan
- je
je gaat.
gaat.
Gaan -— ik
ik ga —
- je
je staat.
staat.
Staan
Staan -— ik
ik sta —
Slaan
sla —
- je
je slaat.
slaat.
Slaan -— ik
ik sla

2

Opmerking: Er zijn enkele werkwoorden, waar het gebruik
van ik uitgesloten is. Dit betreft vooral de werkwoorden die
natuurverschijnselen uitdrukken: regenen, hagelen, sneeuwen
enz., en enkele andere.
Regel 6 geldt evenwel ook voor deze werkwoorden.
Schrijf een autoobiografie,

d.i. een beschrijving van uw 0. 1.

eigen leven.
Voorbeeld: Ik ben Jan van Dam, geboren 12 Januari 1898
in Paterswolde. Mijn ouders waren Piet van Dam, boeren,
arbeider, en Stijntje Trip. Vader was een krachtig en opge%
wekt type — hij stierf in 1925 door een ongeval. Moeder
leeft nog: zij woont bij mijn oudste zuster in Heerenveen
— helder van geest en als altijd vol belangstelling.
Er waren uit hun huwelijk vier kinderen: Sjoukje, Jelle,
Trientje en Jan. Jelle is jong gestorven, Sjoukje is getrouwd
met een Bakker en Trientje woont in Balk: ze is er huis%
houdster bij een notaris. Ik was leerling van de lagere school
in Paterswolde, meester Bierma was over mijn werk tevreden.
1k ging ieder jaar over met goede rapporten en was in 1911
„volleerd".
Vertel dan, hoe 't verder met u ging: herhalingsschool —
eigen studie — welk vak — hoe geleerd — welke patroon —
getrouwd — wanneer en met wie — familie van uw vrouw —
kinderen wie en wanneer geboren — gezondheidstoe%
stand — liefhebberijen — lid van welke verenigingen —
godsdienst? Alles kort en eenvoudig meedelen — op ver,
schillende punten komen we later terug.

LES 2.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van on
bekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.
HERMAN HEIJERMANS.
L. 2.
Een goed, teder mens, een hart van goud was hij.
Een blijmoedig mens, die lachen kon als wellicht geen
ander; die spotten kon met alles, met zich zelf het
meest, maar nooit met wat zwak was en weerloos en
ongelukkig. Die haten kon met verslindend vuur, maar 5
alleen haten wat het leven bedreigde en lelijk maakte,
die haatte dus uit lief de alleen. Lief de voor het leven
3

in al zijn vele verscheidenheid van openbaring, liefde
voor het schone leven, dat bevrijd moest worden, eer
10 alle schoonheid ervan genietbaar zijn kon voor
en naar zijn voile waarde.
Deze liefde is zijn grootheid geworden. Door Naar
heeft hij de wereld veroverd. En de onsterfelijkheid.
Maar hoe teder ook, hoe innig en zacht deze liefde
15 zich openbaarde in zovele werken over zwakken, weer:
lozen en rampzaligen.... het was een sterke, manner
iijke liefde, een liefde zonder slapheid, het was strijd,
bare liefde....
Hoevelen heeft hij naar onze beweging gebracht? Hoe,
20 veel harten heeft hij gewekt, hoeveel geesten tot op,
standigheid vervoerd? Het is niet te schatten, maar het
moeten er duizenden en duizenden zijn, bier als
elders
Zijn machtige stem is verstomd. Zijn hand is voor
25 goed verlamd. Wij hebben hem verloren. Maar in zijn
werk is hij ons gebleven en nooit zal hij sterven. En
waar arbeiders tezamen zijn, daar zal de geest van
Heijermans zijn in hun midden, want hij was een der
hunnen, hun makker, hun medestrijder tot het einde
30 toe.
(uit: Het Jonge Volk. A. M. de Jong: Herman Heijermans.)

G. 2. 1. Zoek de stammen van de volgende werkwoorden:

Eisen, verwennen, doen, zitten, vinden, maken, wed
ijveren, rijden, raden, schudden, wandelen, spelen, vev
gezellen, kloppen, boenen, verraden, vermijden, tellen,
praten, bemoeien, koken, verloten, baden, bereiden.

2. Vul in (o.t.t.):
1. Hij (eisen) te veel.
2. Je (verwennen) het kind.
3. U (doen) dat verkeerd.
4. Je (zitten) niet lekker.
5. Ik (vinden) zijn gedrag vreemd.
6. Zij (enk.) (maken) zich gereed.
7. Hij (wedijveren) met z'n broer.
8. U (rijden) geloof ik graag paard.
9. Zij (my.) (raden) telkens goed.
10. Hij (schudden) de grappen zo maar uit zijn moues.

4

11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.
25.
25.

Hij (wandelen)
Hij
(wandelen) graag.
graag.
Ik (spelen)
(spelen) veel schaak
Ik
schaak met
met mijn
mijn vrienden.
vrienden.
Je
(vergezellen) moeder
naar het station?
station?
Je (vergezellen)
moeder toch
toch naar
Je (kloppen)
te hard
Je
(kloppen) te
hard op dat
dat hout.
hout.
Zij (boenen
(boenen enk.)
enk.) elke
elke week de
Zij
de vloer.
vloer.
Hij
(verraden) zijn kameraden.
kameraden.
Hij (verraden)
Je
(vermijden) toch zeker
zeker zijn
zijn gezelschap?
gezelschap?
Je (vermijden)
Wij
en) het
het ingezamelde
ingezamelde geld
geld na.
na.
Wij (tell
(tellen)
Je (praten)
Je
(praten) te luid.
luid.
Waarom
hoofd?
Waarom (schudden)
(schudden) uu het hoofd?
Je
(bemoeien) je
dingen. die
die je
je niet
niet aan
aangaan.
gaan.
Je (bemoeien)
je met dingen,
Zij
enk.) voortreffelijk.
voortreffelijk.
Zij (koken enk.)
Wanneer
de prijzen.
prijzen.
Wanneer (verloten)
(verloten) u de
Hij (baden)
Hij
(baden) iedere
iedere dag.
dag.
Zij
(bereiden m.v.)
m.v.) ons
ons een
eenheerlijke
heerlijke maaltijd.
maaltijd.
Zij (bereiden

S. 1.

A, B,
D, E,
A.
B. C - D.
E. F,
F. G,
G.
H, I.I, JJ -— K.
K, L.
L, M,
M, N,
N, O.
0, P,
H.
p,
Q, R,
R, S -— T.
T, U, V, W,
Q,
W,
X, Y,
X,
Y. Z.
Z.
Dat
zijn de letters
letters van
van het
het alfabet.
Dat zijn
alfabet.
Leer
van buiten,
nog niet,
niet. of
of niet
nietmeer
meer kent.
kent.
Leer ze
ze van
buiten, als
als U
U ze nog
Zet in
Zet
in alfabetische volgorde
volgorde de
namen van
van de
de volgende
volgende
de namen
heren:
Wagenaar, Blom,
Blom. Kamphuis, Aalberse, Grotendorst,
Grotendorst. Folmer,
Folmer,
Dijk, Mansfeld,
Mansfeld, Janssens,
Janssens,
Mansvelder. Maarsbergen,
Maarsbergen. Van
Mansvelder,
Van Dijk,
Leemhuis, Jansen,
Jansen, Bevelander,
Bevelander, Stolk,
Stolk,Kersten,
Kersten,Forster,
Forster,
Talens, Leemhuis,
Lindeman,
Lindeman. Lindeboom.
Lindeboom.
de volgende
volgende plaatsnamen:
plaatsnamen:
Ook de
Arnhem, Amersfoort,
Amersfoort, Delfzijl,
Delfzijl, Harlingen,
Harlingen, Zutphen,
Zutphen. Heer
Heer.
Arnhem,
Axel, Vlissingen,
Vlissingen,Alkmaar,
Alkmaar.Deventer,
Deventer,Franeker,
Franeker,Enschede,
Enschede,
len, Axel,
Borne, Wijk bij
bij Duurstede,
Duurstede, Roermond,
Roermond, Eindhoven,
Eindhoven, Wijk
Wijk aan
aan
Borne,
Zwolle,Barneveld,
Barneveld,Breukelen.
Breukelen.
Zee, Zwolle,

a—
- aa, ee - ee, ii - ie, o0 - oo,
00, u
u - uu,
UU, oe, eu,
eu. ei,
ei, ui
ui en
en ifij
zijn de
de lettertekens
lettertekens voor
voor klinkers.
klinkers.
zijn
c, d,
d, f,f, g,
g, hh, j,j, kk,,1,I, mm, n, p,
p, q,
q, r,r, s,s, t, v, w, x,
x, z,
z, Ch
ch zijn
zijn
b, c,
voor medeklinkers.
medeklinkers.
lettertekens voor
eens duidelijk
duidelijk het
het woord
woord paard
paard uit
uit en
en probeer
probeer dan
dan
Spreek eens
verklaring te vinden
vinden voor
voor de
denamen
namen klinker
klinker en
en mede:
mede.
een verklaring
klinker.
klinker.
,

22

,
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Zoek de klinkers in de woorden:
fles, blad, deur, Amsterdam, vuur, moeder, voortdurend,
fabrikant, stil, Pieter, papier, opmerkzaamheid.
Het woord vader kunnen we verdelen in twee lettergrepen:
va-der. Zo ook het woord vablen. Andere woorden hebben
drie of meer lettergrepen:
ver,de,len, Am'ster'dam, re,gen ,ach,tig, dienst,re,ge,lin,gen,
enz.
Jan, bank, voor, Rijn, daar, neen, enz. zijn een,lettergrepige
woorden.
Va,der, ar,bei,den, vo,gel, pen,howder. De cursief gedrukte
lettergrepen eindigen op een klinker. We noemen ze open
lettergrepen. De andere lettergrepen eindigen op een mede,
klinker en heten gesloten lettergrepen.
Verdeel zo mogelijk de volgende woorden in lettergrepen
en onderstreep de open lettergrepen:
maken, scholen, schooltje, zo, parade, fabrikanten, fabrieken,
meester, zeester, aster, bloemen, pakken, schudden, boeken,
boekomslag, aardappel.
Lees de laatste regels van het stukje over Heijermans eens
langzaam en aandachtig over. Begin bij: „Zijn machtige
stem is verstomd."
We zien enige korte zinnen. Lees ze hardop en U hoort,
als U goed leest, dat na verstamd, na verlamd, en na vet.:
loren de zin uit is. Daar behoort dus een punt te staan.
„En waar arbeiders te zamen zijn, daar zal de geest
van Heijermans zijn in hun midden, want hij was een der
hunnen, hun makker, hun medestrijder tot het einde toe."
De schrijver wil doen uitkomen, dat we na de woorden:
zijn, midden, hunnen, makker, een ogenblikje, een heel kort
ogenblikje rusten, zonder dat de zin uit is. Daarom plaatst
hij na die woorden een komma.

T. 1,

1. In L. 1 staat het woordje ik in de regels 2, 20 en 23
Welke drie personen worden daarmee achtereenvolgens
aangeduid?
2. Welke twee personen zeggen heerlijk spottend hun
mening?
3. Wat betekent: Hij kon het niet bolwerken. Zoek bob
werk op in de Woordenlijst.
6

4. Zoek eveneens de betekenis op van individualisme,
cynisch en optimist.
5. Wat is het tegengestelde van optimist?

6. Wat haatte Herman Heijermans volgens A. M. de Jong?
(Zie L. 2).
7. Hoe openbaarde zijn liefde zich?
8. Deze wordt een strijdbare liefde genoemd. Wat wordt
daarmee bedoeld?
9. Heijermans was een blijmoedig mens. Geeft het woord
blijmoedig een blijvende karaktertrek weer of meet een
stemming van het ogenblik?
blij
vrolijk — uitgelaten.
10. Vergelijk eens: blijmoedig
Ze komen hierin overeen, dat ze alle een verheugd zijn
betekenen. We noemen het zinverwante woorden (zin
= betekenis) of met een vreemd woord synoniemen.

LES 3.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van on
bekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.

HET REUZENGAT TE ECHT.
L. 3.
Tussen Echt, Montfort en Posterholt, waar het nog
„het Echterbos" heet, vindt men nog een vervaarlijk
grote kuil in de grond, die niet door mensenhanden
gemaakt is.
Ten tijde, toen ons land nog door reuzen bewoond 5
werd, zou de koning der reuzen gaan trouwen, en
volgens 's lands gebruik, moest hij met de aanstaande
koningin zijn eigen woning in de grond maken, — want
de reuzen woonden in de grond, juist als de aard,
mannetjes.
10
Ze begonnen te graven van de morgen tot de avond
en zo groeven ze tien jaren lang zonder een woord
te spreken.
Toen ze tien jaren lang gegraven hadden, vloog er
een vogel voorbij.
is
„Zie eens", zei de toekomstige koningin voor 't eerst:
„daar vliegt een kraai voorbij!"
„'t Is geen kraai, 't is een spreeuw!" antwoordde de
koning, „werk maar voort!"
7

En ze groeven verder.
Toen ze weer tien jaar gegraven hadden, zei de
koningin: „Ik geloof toch dat het een kraai was!"
„Kom, kom!" sprak de koning, „je bent maar een
babbelaarster, ik kan zo'n vrouw niet trouwen!"
25 Daarom is de koning der reuzen nooit getrouwd en de
woning onafgewerkt gebleven. De reuzen volgden het
voorbeeld van hun koning, omdat zij alle vrouwen
snapsters vonden, en zo is het reuzengeslacht in
Limburg uitgestorven.
(Uit: Limburgse Legenden door Em. Seipgens.)

20

G. 3.

1.

De geschreven stam van een werkwoord eindigt nooit
op v of z.
In plaats van v — z schrijven we: f— s.
Schrijven — ik schrijf.
Wijzen
ik wijs.

2. Behalve met persoonlijke voornaamwoorden kan het
werkwoord ook met zelfstandige naamwoorden verbonden
zijn. Deze zelfstandige naamwoorden kunnen evenwel
steeds door een persoonlijk voornaamwoord worden vet.=
vangen, door: hij, zij (ze), het ('t), of zij (ze) meervoud.
De jongen schrijft
hij schrijft.
Het fruit bederft — het bederft.
De paarden draven — zij draven.
Zelfstandige naamwoorden zijn steeds hieraan to her
kennen, dat ze voorafgegaan kunnen worden door de z.gn.
lidwoorden: de, het ('t), een ('n).
3. Hoe zijn de stammen van de volgende werkwoorden:
Draven, graven, laven, schaven, geven, leven, streven,
zeven, zweven, grieven, gerieven, blijven, kijven, wrijven,
beloven, beroven, geloven, stoven, bederven, erven,
sterven, blazen, bonzen, grenzen, lezen, vrezen, bevriezen,
kiezen, kneuzen, verhuizen, verliezen.
4. Vul in (o.t.t):
1. Het paard (draven) in de wei.
2. Met grote volharding (streven) hij naar de bereiking
van zijn doel.
3. De ballon (zweven) over de a arde.
4. Moeder (wrijven) iedere week de meubels.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

lk (vrezen) dat het weer (omslaan).
Hoor, hoe de wind in de schoorsteen (blazen).
Hoeveel (erven) hij van zijn grootvader?
Wie een kuil (graven) voor een ander, (vallen) er
zelf in.
Een onaangename behandeling (grieven) ieder.
De timmerman (schaven) het hout.
Grootvader (leven) niet Lang meer.
Hij (beloven) telkens to komen en telkens (blijven)
hij weg.
De oorlog (beroven) hem van de vruchten van zijn
arbeid.
Pas op, je (verliezen) je portemonnaie.
(Stoven) u de vis, moeder?

In de regels 17, 19, 22, 24 (zie L. 3) staat aan het eind van I. 2.
de zin geen punt, maar het teken 1, het uitroepteken. Dc
schrijver wil doen uitkomen, dat de zinnen met meer dan
gewone nadruk worden uitgesproken.
Soms plaatst men dit teken, ook al is de zin niet uit, wel
het gesproken gedeelte, althans voorlopig. Lie maar eens de
regels 18 en 23.
Lees de zinnen op de juiste toon.
Schrijf een brief en een briefkaart aan uw leraar, waarin u 0. 2.
meedeelt, dat u om gewichtige redenen de les verzuimen
moet
schrijf ook de envelop. 1)
Gebruik het volgende model:
1 ) De eerste opgaven zijn voor iedereen verplicht. We proberen
alles — in de volgende deeltjes is keuze tussen verschillende
opdrachten.
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Model: Adres op envelop.

Model: Indeling van een brief.
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Amsterdam, 10 Maart 1933.
F. Bolstraat 19 II.
Geachte Heer,
Tot mijn spijt moet ik u meedelen, dat....
Met hoogachting en vriendelijke groet,
Piet van Dam.
Den Heer P. de Boer,
s.t.
Pieter Lastmankade 17
AMSTERDAMoZ.
Eventueel kan men in plaats van „Geachte Heer" ook
schrijven: „Waarde Kameraad" en ondertekenen met:
Kameraadschappelijk groetend.
Opmerkingen:
1. Op de achterkant van de envelop eigen naam en adres.
2. Vermeld uw volledig adres, 66k in de brief.
3. Verdeel papier en envelop op dezelfde manier als in het
model — beschrijf van de envelop alleen de onderste
helft. „Men" wil dat nu eenmaal zol
4. „Men" onderstreept alleen de plaatsnaam op het adres.
5. De postzegel rechts bovenaan.
6. De titulatuur! Een kwaad ding in ons land. Onder partijo
genoten gaat 't gewoonlijk heel eenvoudig. Men zet
boven de brief „Waarde" of „Geachte Partijgenoot",
soms „Waarde Kameraad"; een aantal geeft de voorkeur
aan „Waarde Makker" („Waarde Medestrijder" is geo
zwollen). Onder de brief: „Kameraadschappelijk" of
„Vriendschappelijk" groetend. De belachelijke termen
„Met partijgroeten", „Met jeugdgroeten", „Met strijderso
groeten" doen we in de ban.
Buiten de arbeidersbeweging is de titulatuur ingewiko
kelder. U vindt ze op blz. 77, achter in het boekje.
Eigenlijk kunt u altijd volstaan met „Hooggeachte
Heer" en „Met de meeste hoogachting"
vriendelijk
groet „men" alleen degenen, die men wat nader kent. Op
't adres is gewoonlijk voldoende „Den Heer".... met als
toevoegsel s.s.t.t. = salvis titulis = behoudens de titel of
s.t. = salvo titulo = onverminderd, behoudens de titel.
Toch kan het zijn nut hebben enkele adrestitels to kennen.
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LES
LES 4.
Nauwkeurig
spelling van
van
Nauwkeurig overschrijven,
overschrijven,betekenis
betekenisen
en spelling
onbekende
moeilijke woorden
woorden opschrijven
opschrijven en
eninstuderen,
instuderen,
onbekende en moeilijke
vervolgens hardop
hardop lezen.
Ie zen.
vervolgens

DE BAND ZONDER
ZaNDER EIND.
EIND.
DE

L.
L. 4.
4.

Een
voorbeeld van
van deze
dezegerationaliseerde,
gerationaliseerde,glijdende
glijdende
Een voorbeeld
bewerking
levert
de
fabricage
van
een
Ford~auto.
bewerking levert de fabricage van een Ford-auto.
Een
Ford bestaat op het
het ogenblik
ogenblik uit
uitongeveer
ongeveer5000
5000
Een Ford
verschillende
onderdelen.
Deze
onderdelen
zijn
tijdens
verschillende onderdelen.
onderdelen zijn tijdens
door de
de 5
hun bewerking
bewerking in
in voortdurende
voortdurende beweging
beweging door
hun
fabriek
komen tenslotte
tenslotte over
over rol,
rol~ en glijbanen,
glijbanen,
fabriek en
en komen
montagewerk~
luchtrails
banden zonder
zonder eind in
in de
demontagewerk,
luchtrails en
en banden
plaats.
De motor
motor b.v.
b.v. heeft
he eft aan
aan het
het eind
eind van
vanzijn
zijn bewerking
bewerking
km afgelegd.
afgelegd. Deze
Dezemontagewerkplaats
montagewerkplaats is
is bijzonder
bijzonder 1010
2 km
belangwekkend,
montage tot
tot dusver
dusver
belangwekkend,ook
ook omdat
omdat de
de montage
veelal buiten de
de arbeidssplitsing
arbeidssplitsing en
en mechanisering
mechanisering viel,
viel,
en
voor een
een groot
groot deel
deel slechts
slechts aan
aangoed
goedgeschoolde,
geschoolde,
en voor
opgedragen. De montage wordt
wordt
vertrouwde vaklui werd opgedragen.
door
Mr. M.
M. G.
G. Levenbach
Levenbach in zijn
zijn boek
boek „Arbeid
"Arbeid in
in 15
door Mr.
Amerika"
van een
een
Amerika" aldus
aldus beschreven:
beschreven: Over
Over een
een lengte van
drie~
een band
band zonder
zonder eind.
eind.
Brie' a
a vierhonderd
vierhonderd meter
meter loopt een
Aan
het begin
begin staat
staat een
een arbeider,
arbeider, die van
van een
een stapel
stapel
Aan het
naast hem telkens een stang
stang afneemt
afneemt en
en deze
deze op
op de
dezich
zich
Een andere
andere arbei,
arbei~ 20
langzaam
langzaam voortbewegende band legt. Een
der
een tweede
tweedestang
stangop
opeen
eenbepaalde
bepaaldeofafstand
der plaatst een
stand
van het
het bodem
bodem~,
daarvan,
zijstukken van
daarvan, twee
twee volgenden de zijstukken
raam; enkele mannen zetten schroeven er op en draaienram;enkl ztschroevnpdai
onderframe zit in
in elkaar.
elkaar. Dan
Dankomen
komen de
ze vast:
vast: het onderframe
assen erin;
erin; van luchtrails
luchtrails opzij
opzij naderen
naderen de
de vier
vier wielen,
wielen, 25
de
motor, de
de koelramen
koelramen enz.
enz. Tenslotte
Tenslotte wordt,
wordt, terwijl
terwiji
de motor,
het werkstuk
werkstuk zich
zich voortdurend
voortdurend voortbeweegt,
voortbeweegt, de
decaros
caros~,
serie er op gezet. Rappe handen brengen verschillendeseriopgzt.Rahndebrgvscilnde
De lampen
lampen worden
worden vast
vast~,
bevestigingen
enz. De
bevestigingenin
in orde
orde enz.
gemaakt en op het eind van de rolbaan staat de wagengemaktnophidverlbanstwg 30
een
fractie van een
een minuut
minuut stil.
stil. In
In die
die tijd
tijd worden
worden de
de
een fractie
een scherm
scherm gesteld;
gesteld; onder
onder
lampen
lampen van
van de projectie op een
de
hand springt
springt een mannetje
mannetje in de
de wagen.
wagen. En
En als
ais de
de
de hand
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lampen in orde zijn,.... rijdt hij hem weg. Kant en
35 klaar. Naar het depot....

De gehele montage van een automobiel duurt op die
wijze een half uur. Iedere minuut wordt een wagen of
geleverd.
(Uit: Dr. Th. van der Waerden: Over Rationalisatie.)

G. 4.

S. 2.

Zet in de o.t.t. Zoek eerst de stam:
1. Het gerucht (verspreiden) zich, dat de vlieger vet,
ongelukt is.
2. Je broer (studeren) voor dokter, niet?
3. Het riool (verontreinigen) het water.
4. Je moeder (verwennen) zusje.
5. Het felle licht (verblinden) de chauffeur.
6. Het schip (stranden).
7. Wie (staan) aan het hoofd van NederlandsOost4ndie?
8. Hij (verhuren) het huis, telkens voor drie jaar.
9. Je (plagen) veel to dikwijls andere kinderen.
10. De bevolking (versieren) de stad met groen en bloemen.
11. De boer (zaaien) het koren.
12. Hij (oogsten) het in de zomer.
13. Ik (kleden) me graag luchtig.
14. Wanneer (braden) U het vlees?
15. Vader (winden) iedere morgen de klok op.
16. Het moderne leven (stellen) andere eisen, dan dat van
vroeger.
17. Hij (verblijden) zich met een Bode mus.
18. Droog bout (ontbranden) snel.
19. Ik (bedoelen) geen kwaad met die opmerking.
20. De rechercheur (bespieden) den inbreker.

Stra—ten, na, A—dolf, pa—ra—dijs.
Be—ter, e—del, ver—de—len, ge—ven.
Bo—ter, ho—ger, ko—pen, zo.
U—ren, Ru—dolf, mu—ziek,
Hoofdregel: In 't algemeen enkele a, e, o, en u in open
lettergrepen.
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Schuw, zwaluw, luwte.

Regel: Voor de w steeds enkele u, ook in gesloten letter,
grepen.
Uitzonderingen op de hoofdregel:
1. Papaa—tje, slaa—tje, laa—tje,
stroo—tje, parapluu—tje.

catoo—tje, vloo—tje,

Dubbele aa, ee, uu, in open lettergrepen van enkele ver,

kleinwoorden.
2. Zee, thee, o wee, dominee.
Dubbele ee aan 't eind van een woord.
—
Zee
zeeheld

thee
twee
snee

—
—
—

theelepel.
tweede
sneetje
........
mee
meenemen
idee
—
idee-en
dubbele
ee
in
samenstellingen
en afleidingen van
Ook
woorden op ee.
3. Loo—chenen, goo—chelaar, goo—chem.
Voor ch. wordt de oo,klank door dubbele oo aangegeven.
1. Zoek in de woordenlijst op, wat een legende is (zie L. 3.). T. 2.
2. Kent ge een volksverhaal uit de omstreken van Uw eigen
woonplaats?
3. De drie genoemde dorpjes liggen ten Z. van Roermond.
4. Waarlangs worden de onderdelen van een to bouwen
auto zoal aangevoerd? (Zie L. 4.).
5. In welke werkplaats komen ze samen?
6. Wat verstaan we onder monteren?
7. De motor levert de beweegkracht?
Van een persoon wordt wel eens gezegd, dat hij de motor
van de beweging is. Wat betekent dit?
Motor wordt niet in de letterlijke betekenis gebruikt.
We zeggen, dat motor figuurlijk gebruikt is. We hebben
een geval van beeldspraak.
8. Men spreekt van
kracht. (Vul een woord ge%
vormd van motor, in).
9. Zoek de betekenis van fractie en pro jectie op in de
woordenlijst.
15

LES 5.
G. 5.

S. 3.

In de o.t.t. Eerst stammen zoeken:
1. Je (beantwoorden) alle vragen verkeerd.
2. De politie (vermoeden), dat er een ongeluk gebeurd is.
3. Vader (vergulden) alle lijsten opnieuw.
4. De volksmenigte (bevrijden) de gevangene uit de handen
der agenten.
5. Waarom (twisten) die jongens toch?
6. Je (vinden) het boek in de bibliotheek.
7. Hoe laat (arriveren) de trein?
8. Hij (moeten) om 9 uur binnen zijn.
9. Uiterst voorzichtig (vervoeren) de agenten de gewonde.
10. U (profiteren) maar van het mooie weer.
11. (Durven) U die reis aan?
12. De hospitaalsoldaat (laven) de gewonde.
13. Hij (besteden) te veel geld aan zijn liefhebberijen.
14. 1k (raden) die onderneming af.
15. Je broer (luisteren) nooit naar goede raad.
16. Zijn ingrijpen (veranderen) aan de zaak niets.
17. Die kleine meid (plagen) haar broertje altijd.
18. (Schaden) je je gezondheid niet door het vele zwemmen?
19. Wie (bonzen) daar zo op de deur
20. Vader (ontraden) ons zo vroeg te vertrekken.
Herhaling over S 1 en S. 2.

Opgave I.
Zet de namen van de provincien in alfa.betische volgorde.
Opgave 2.
Eveneens de namen van de volgende plaatsen:
Delfzijl, Harlingen, Hoogeveen, Kampen, Zutfen, Breu:
kelen, Helder, Gouda, Goes, Helmond, Venlo, Winschoten,
Sneek, Koevorden, Hengelo, Tiel, Baarn, Alkmaar, Vlaar:
dingen, Vlissingen, Oss, Heerlen.
Opgave 3:
Geef een verklaring van het gebruik van enkele of dubbele
a, e, o of u in de volgende woorden:
Twee:dracht, za:len, scho:len, goo:chelaar, idee:en, sneeotje,
pavaaAje, scha:duw, Ja:co:ba, ko,men, Ca too:tj e, vet,
/oo:chenen, a:pen, mee:slepend.
16

Teken een plattegrond en maak een schetsje van de om% 0. 3.
geving, waarin de straat van uw huis ligt
plak, als ze er
zijn, foto's in
Beschrijf dan kort de straat, de voorgevel van uw huis,
de indeling, de meubilering, de toestand, waar in 't huis ver
keert, de deugden en gebreken. Hoe is uw verhouding tot
den huiseigenaar? Wat is de huurprijs? Waarom woont u
juist daar? Waar zou u liever wonen? Is dat te bereiken?
—

LES 6.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van
onbekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.
KLEDING.
L. 5.
De Nederlanders kleden zich dik; een boar, een
zeeman meent het niet te kunnen stellen zonder enige
lagen: hemd, borstrok, baai, Hanel, vest met dichtge,
knoopt buis en dikwijls nog een wollen das. Moeder
de vrouw iets minder, doch met het korset nog een 5
voldoend aantal lagen. Niets wordt zozeer gevreesd
als afkoeling van de huid en men meent rheumatiek te
kunnen weren door zeer warme kleding. Het resultaat
is het omgekeerde van wat men denkt te bereiken —
de huid wordt door de vochtige warmte overgevoelig 10
en schimmels en bacterien nestelen zich bij ongeloof,
lijke hoeveelheid in de porien....
Welk een verschil met hen, die de huid aan de zon
blootstellen! Het zonlicht doodt schimmels en bacte,
lien, de huid krijgt een bruin gebrande tint, wordt 15
steviger en reageert veel beter op de temperatuurwis,
seling.
In sanatoria, waar de zonnekuren worden toegepast
en de patienten ontkleed aan het directe zonlicht
worden blootgesteld, ziet men nooit puisten of huid, 20
uitslagen. Nu is het opvallend, dat de arbeiders in
andere landen, bijkans zodra men de grenzen over
schrijdt, te dien opzichte andere levensgewoonten heb,
ben. Daar ziet men, dat de arbeiders buiten meest
17

werken met blote armen, gekleed met een dun sport,
flanel, of wel met een geheel naakt bovenlichaam, trof,
fel, hamer, schop, houweel hanteren. Niemand let daar
op — ieder is gewend de gebruinde, gespierde kerels
zo te zien werken.
Als te Amsterdam in de zomer, een stratenmaker
30
met ontbloot bovenlichaam waagde te werken, zou,
geloof ik de politie er aan te pas komen, of er zou min,
stens een volksoploop ontstaan.
(uit: Het Volk: L. Heijermans: Hygienische Kroniek.)
25

G. 6.

Invullen (o.t.t.):
1. Je (houden) niet stevig genoeg vol.
2. Zijn domheid (grenzen) aan het ongelooflijke.
3. (Doorgronden) u zijn diepere bedoelingen niet?
4. Hij (slaven) van de morgen tot de avond.
5. Je (spelden) hem wat op de mouw.
6. In de verte (flikkeren) het licht van de vuurtoren.
7. Om het sterk toenemende verkeer (verbreden) men
de weg.
8. De felle autolichten (verblinden) den wielrijder.
9. Hij (schenden) het vertrouwen van zijn patroon.
10. Je (besteden) je geld op de goede wijze.
11. Wie (leveren) de boeken voor de H.B.S.?
12. Piet (bezeren) zijn arm ernstig.
13. De wond (bloeden) hevig.
14. De dokter (verbinden) hem.
15. Wie (voorbereiden) dit jaar het feest.
16. Vader (arbeiden) van de morgen tot de avond.
17. Het water (overstromen) de landerijen.
18. De bevolking (vluchten) naar de steden.
19. Een auto (bestaan) uit twee hoofdgedeelten: chassis en
carrosserie.
20. Het ijs (kruien).

I. 3.

De komma komt niet alleen voor na een zin.
We nemen van Dr. Heijermans' artikel over kleding deze
beide gedeelten:
1. Een Boer, een zeeman, meent het niet te kunnen stellen
zonder enige lagen: hemd, borstrok, baai, flanel, vest met
dichtgeknoopt buis en dikwijls nog een wollen das.
2. Daar ziet men, dat de arbeiders buiten meest werken
18

met blote armen, gekleed met een dun sportflanel, of wel
met geheel naakt bovenlichaam, troffel, Kamer, schop,
houweel hanteren.
De namen van de kledingstukken in de eerste zin, zowel
als de namen van de gereedschappen in de tweede, worden
van elkaar door een komma gescheiden, wat weer bij het
lezen duidelijk hoorbaar wordt. Tussen de namen van de
twee laatste kledingstukken: het vest en de wollen das,
staat geen komma. In plaats daarvan staat het woordje en,
dat dus in sommige gevallen de komma vervangen kan.
1. In L. 5 keert Heijermans zich tegen een nationale T. 3.
ondeugd. Welke?
2. Welke invloed heeft bedoelde gewoonte op de huid?
3. Welke invloed oefent zonlicht uit?
4. Wat is de Hollandse naam voor bacterie?
5. Zoek de betekenis van de woorden hygienisch en
kroniek op.
6. Er wordt gesproken van gespierde kerels. Dat is duide,
lijk. Wanneer spreekt men van gespierde taal?
Dit is weer een geval van beeldspraak of figuurlijke taal.
7. Reageren is gevormd van ageren. Hiermede in verband
staan: actie en
Actie is handeling, werking,
reactie is
Raadpleeg de woordenlijst.
8. Geef een omschrijving van direct zonnelicht en indirect
zonnelicht.
9. Hoe moeten we de uitspraak: „Er zou minstens een
volksoploop ontstaan", opvatten?

LES 7.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van moei,
lijke en vreemde woorden opschrijven en instuderen, ver,
volgens hardop lezen.

MIJN VADER.
L. 6.
Mijn vader was een zachtaardig, eerlijk man, totaal
ongeschikt voor zaken. Hij geloofde iedereen en liet
zich door iedereen bedriegen. Door de reizigers en
leveranciers, die hem bedorven waar aansmeerden —
ik weet nog van een heel vat gedroogde pruimen, waar 5
de maden uitkropen — en door de klanten, die hem
19

niet betaalden. Geen wonder dus dat de zaak, nu daar
bovendien een bloedzuigende konkurrent haar dagelijks
het levensvocht aftapte, spoedig verzwakte en verstierf.
10 Alle pogingen, om met de uiterste vriendelijkheid en
inschikkelijkheid de klanten te behouden, mochten
niet baten. Eerst praatten de mensen met je mee,
vonden het een schandaal dat zo iets maar mocht,
iemand zo het brood uit de mond stelen. Dan lieten
15 ze zich ontvallen, dat een beetje lager prijs in een
huishouden toch maar goed te pas kwam. Eindelijk
bleven ze weg, en je zag ze de deur voorbij gaan, naar
den konkurrent. Zaterdagsavonds stond daar de winkel
berstens vol. 0, ik zag het, met het hart vol nijd en
20 wee, en de ogen vol tranen. En "s avonds, in bed, bad
ik met een heel warm hart Onzen lieven Heer, of Hij
vader nu toch niet helpen kon.
(uit: Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.)

G. 7. 1. Bij het persoonlijk voornaamwoord jullie wordt zowel een
enkelvoudsvorm als een meervoudsvorm gebruikt:
Jullie gaat toch zeker mee? (enk.)
Jullie gaan toch zeker mee? (my.)
2. Bij het voornaamwoord men staat altijd een enkelvouds ,
vorm:
Men vindt de prijzen over het algemeen te hoog.
3. Behalve bij ik schrijven we de scam van het werkwoord
ook
a. Wanneer achter het werkwoord het pers. voorn.woord
jij — je staat.
b. Wanneer achter het werkwoord het pers. voorn.woord
jullie staat. (In dit geval gebruikt men evenwel ook de
meervoudsvorm.)
Dus:
Ga je veel uit?
Vind je dat een aardig boek?
Ga jullie mee? (Of: gaan jullie mee?)
Wandel jullie veel (Of: Wandelen jullie veel )
4. Verwar deze gevallen niet met:
1. Wanneer komt je broer thuis?
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2.
snijdt je nog
nog in
in de
de vinger!
yinger!
2. Pas
Pas op,
op, je snijdt
3.
verzorgt jullie
jullie tuin?
tuin?
Wie verzorgt
3. Wie
Nu staat achter
achter het werkwoord
werkwoord wel
en jullie,
jullie, maar
maar dit
dit
wel je en
zijn
de pers.
pers. voorn.woord,
voorn.woord, ze
kunnen niet door
door jij
jij
zijn niet
niet de
ze kunnen
worden vervangen.
5.
Stammen zoeken
zoeken en
en daarna
daarna invullen:
invullen:
5. Stammen
1.
(waaien) het
het hier
hierverschrikkelijk.
verschrikkelijk.
1. Wat (waaien)
2.
die deur
deur even
even dicht?
dicht?
2. (Doen)
(Doen) je die
3.
het uitzicht
uitzicht hier
hier niet
niet mooi?
mooi?
3. (Vinden)
(Vinden) je het
4. De krant
4.
krant (melden),
(melden), dat er
er een
een grote
grote motorboot
motorboot ver,
ver.
vergaan
vergaan is.
5.
(verbeelden) je
weI wat
wat veel,
veel, beste
beste jongen.
Je (verbeelden)
je wel
5. Je
6.
jij je
je misschien
misschien minder?
minder?
6. (Verbeelden)
(Verbeelden) jij
7.
(verzenden) jullie
jullie meubels?
meubels?
7. Wie
Wie (verzenden)
8.
nog zo'n
zo'n zwervend
zwervend leven
leven als
als vroeger?
vroeger?
8. (Leiden)
(Leiden) je nog
9.
mv.) jullie
jullie de
de balen
balen in
inhet
hetvoorruim?
voorruim?
9. (Laden
(Laden enk.
enk. en my.)
10.
(bouwen) je broer
broer z'n
z'n nieuwe
nieuwe woning?
woning?
10. Waar
Waar (bouwen)
11.
tijger (verslinden)
(verslinden) het
het hert.
hert.
11. De tijger
12.
het ijzer,
ijzer, smid?
smid?
12. Wanneer
Wanneer (smcden)
(smeden) je het
13.
mv.) jullie
jullie dien
dien jongen
jongen uit?
uit?
Waarom (schelden
(schelden enk.
enk. en
en my.)
13. Waarom
14.
politie (waarschuwen)
(waarschuwen) de
familie van
van de
de ver,
ver.
14. De
De politie
de familie
ongelukte.
15.
(rijden) direct
direct mee.
mee.
15. Ik
Ik (rijden)
onderstaande zinnen
op de
de S. 4.
Lees
Lees onderstaande
zinnen aandachtig
aandachtigover
overen
en let
let op
woorden met
met i of ie in een
een open
open lettergreep.
lettergreep.
De
muzikanten onthaalden
onthaalden ons
ons op
op allerlei
allerlei melodieen.
melodieen.
De muzikanten
,Afwisselend
muziek van
van piano,
piano, viool,
viool, mando,
mandoAfwisselend hoorden
hoorden we
we muziek
of gitaar.
gitaar.
line of
Sigaretten en
en sigaren
sigaren be
be.
Mijn principes
me heilig.
heilig. Sigaretten
Mijn
principes zijn
zijn me
vatten nicotine,
nicotine, koffie
koffie het
het schadelijke
schadelijke cafeine.
cafe'ine. De
Depublieke
publieke
vatten
opinie kon
optreden van
van de
de politie
politie deze
deze keer
keer niet
niet vol,
vol.
opinie
kon het optreden
komen billijken.
billijken. Utrecht
de kleinste
kleinste provincie.
provincie. Noord
Noord.,
komen
Utrecht is
is de
Brabant en Limburg zijn de provincien met een overwegendBrabnteLimugzjdprovncalmet wgd
Azie, Brazilie
Brazilie in
in Zuid,
Zuid.
katholieke bevolking.
katholieke
bevolking. China
China ligt
ligt in
in Azie,
Amerika. Anonieme
werk van
van ge,
ge.
Amerika.
Anoniemebrieven
brievenzijn
zijn vaak
vaak het
het werk
niepige lieden.
lieden. Op
Op het
het kritieke
kritieke moment
moment greep
greep de
deregering
regering
niepige
in. In Twente
Twente zijn
zijn veel
veel fabrieken
fabricken en
en dus
dus ook
ookveel
veelfabrikan,
fabrikan;
in.
ten. Joden
Joden heten
heten ook
ook wel
weiIsraelieten.
Israclieten. Evenals
Evenals de
deArabieren
Arabieren
ten.
behoren ze
tot de
deSemieten.
Semieten. Arabieren
Arabieren wonen
wonen in
inArabie.
Arabie.
behoren
ze tot
De gelovigen
gelovigen vielen
vielen op
op de
deknieen.
knieen. Marie
Marie en
enMina,
Mina, Pieter
Pieteren
en
Nicolaas zijn
zijn eigennamen.
eigennamen. Olie
op de
degolven.
golven.Sportieve
Sportieve
Nicolaas
Olie op
mensen storen
storen zich
zich niet
niet aan
aan zulke
zulke bekrompen
bekrompen ideeen.
ideeen. De
De
mensen
33
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statistieken
uit, dat
dat in
in veel
veelindustrieen
industrieen de
dearbeiders
arbeiders
statistieken wijzen
wijzen uit,
meer
meer verdrongen
verdrongen worden
worden door
door de
de machines.
machines. De
De
meer en meer
Belgische
Indische klimaat.
klimaat. De ministers
ministers van
van
Belgische regering.
regering. Het
Het Indische
kolonien
van financier.
financien. Liter,
Liter, hectoliter,
hectoliter, enz.
enz. In
In Zeeland
Zeeland
kolonien en
en van
verbouwt men
men veel
veeI suikerbieten.
suikerbieten. Rieten
Rieten meubelen
meubelen vormen
vormen
verbouwt
een
fabrikaat van
Friese dorp
dorp Noord,wolde.
Noord-wolde.
een fabrikaat
van het Friese
woorden uit
uit bovenstaande
bovenstaande zinnen:
zinnen:
Schrijf
Schrijf in
in twee rijtjes de woorden
a.
met i en
met ie in open
open lettergrepen.
lettergrepen.
a. met
en b. met

1I en ie.
Enkele regels.
regels.
1.
aIgemeen ie in goed Hollandse
Hollandse woorden:
woorden:
1. Over 't algemeen
Pie-ter,
lie-verd, Wie-ringen,
hie-len, kie,zer,
kie-zer, riemlen,
rie-men, ver:
verPie-ter, lie,verd
Wieqingen, hie4en,
dienen,
die-ren, die-pe.
dienen, zie, dien.en,
,

2.
min of
ofmeer
meervreemde
vreemdewoorden:
woorden:
2. Dikwijls i in veel min
ci-troen,
si-gaar, Ii-ter, pi-ano, ni-co-time, benzine,
benzime, oli-fant,
ci,troen, si,gaar,
bi-oscoop, di-alect,
bi,oscoop,
di-alect, ki-Io.
kilo.

3.
veel eigennamen:
eigennamen:
3. Eveneens i in veel
Dima,
Ali-da, Elisabeth,
EIi-sabeth, Carolina,
Carolima, Mina,
Mima, Adriaan,
Adri-aan, Ni-coDina, Ali,da,
laas,
Hendri-kus, Si-mon.
laas, Hendri,kus,
knie
olie
politie
kolonie
kwestie
provincie
4.
eind van
van een
een woord
woordie.ie.
4. Regel: aan
aan 't eind

Uitzonderingen:
Januari, Februari,
Februari, Juni,
Juni, Juli
Juli
Uitzonderingen: Januari,
kleding
Een
Een sportieve kleding
De definitieve
definitieve beslissing
beslissing
Fabrieken
Statistieken
Jezuieten
Jezuieten
Anti-Semieten
Anti:Semieten
Officieren
Of ficieren
Formulieren
Formulieren

De katholieke
katholieke kerk
kerk
Een
politieke partij
partij
Fen politieke
De Israelietische
Israelietische bevolking
bevolking
Het Semietische
Sernietische ras
Het particuliere
particuliere bezit
bezit
Reguliere
Reguliere geestelijken

5.
in uitgangen
uitgangen als
als iene,
iene, ieke(n),
ieke(n), ieten,
ieten,(ietisch),
(ietisch),
5. Altijd ie
ie in
iere(n).
iere(n).
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Vertel in een kort en zakelijk opstel, wat uw beroep is,
welke voor, en nadelen het heeft, waarom u het gekozen
hebt of waarom het voor u gekozen is, welke toekomst het
biedt en wat u graag anders zoudt zien in verband er mee.

(),

4,

LES 8.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van
onbekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.
PIETER JELLES.
L. 7.
Zeventig jaar was hij oud geworden en meer dan
veertig jaar daarvan wijdde hij geheel aan de socialis,
tische beweging en aan de idealen der arbeidersklasse,
die ook de zijne waren.
Hij was een noon van liberalen huize en afkomstig uit 5
gegoede Friese burgerstand. Hij kon studeren toen
hij jong was; hij behoefde niet gelijk de arbeiderskin,
deren van die dagen op heel jonge leeftijd reeds mee
te verdienen en mee te sloven om een gezin in staat te
stellen moeizaam voort te leven. Integendeel: een schit, 10
terende carriere stond voor hem open, want hij was
begaafd en verstandelijk bevoorrecht boven zeer velen,
zo niet de meesten zijner jeugd, en studiegenoten.
Hij studeerde gemakkelijk, was in elke kring bemind
en gezien, vlot in de omgang, scherp van vernuft, helder 15
van verstand, sprankelend van geest. En wanneer de
Groningse studenten een voorzitter voor hun corps
nodig hadden, kozen zij hem en de huizen van ieder
werden gaarne voor hem geopend en als hij in het
„burgerlijk" kamp gebleven was, hoe schitterende loop, 20
baan zou zich voor hem geopcnd hebben: advocaat
zou hij geworden zijn van de allereerste rang, jurist
van grote vermaardheid en grote rijkdom. Alle we
gen zouden voor hem opengestaan hebben. Liberaal
minister zou hij geworden zijn, knapper wellicht dan 25
een Treub of een Cort van der Linden en de onder,
nemers zouden er om gestreden hebben om hem als
hun rechtsgeleerd raadsman aan hun zaken te verbin,
23

den:
gemakkelijke welstand
hij, rijk
rijk en
en gezien,
gezien,
den: in gemakkelijke
weistand zou hij,
30 zijn
gesleten hebben.
hebben.
zijn dagen gesleten

Niets van
van dat
dat alles:
alles: Troelstra
Troelstra sloot
sloot al
al die
dievooruit:
vooruit.
koos de
de zijde
zijde der
der
zichten
zichten voor
voor zichzelve
zichzelveaf,
af, hij
hij koos
arbeiders.
eUit: Joh.
Joh. Winkler:
Winkler: Pieter Jelles
lelles Troelstra.)
Troelstra.)
(Uit:

C. 8. Eerst
(o.t.t.):
Eerst stammen zoeken (o.t.t.):
G.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.
25.
25.

I.1. 4.

Zijn
ouders (opvoeden) hem
hem slecht.
slecht.
Zijn ouders
Waarom
hem nodeloos?
nodcloos?
Waarom (grieven)
(grieven) je hem
Wat
(vertellen enk
enk en
en my.)
mv.) jullie
jullie dan?
dan?
Wat (vertellen
(kwetsen) hem
hem met
metdie
dieopmerking.
opmerking.
U (kwetsen)
(Baden)
broer iedere
iedere dag?
dag?
(Baden) je broer
(Aftreden)
jullie bestuur
bestuur plotseling?
plotseling?
(Aftreden) jullie
Dc
rem (functionneren)
(functionneren) goed.
goed.
De rem
Hoe lang
lang (bestaan)
(bestaan) jullie
jullie club?
club?
Dc
werkelijkheid (beantwoorden)
(beantwoorden) dikwijls
aan de
de
De werkelijkheid
dikwijls niet
niet aan
verwachtingen.
Waarom
weg niet
niet af?
af?
Waarom (snijden)
(snijden) je
je de weg
(Storen)
broer zich
zich niet
niet aan
aanjullie
jullieverwijten?
verwijten?
(Storen) je broer
Dc
fotograaf (verkleinen)
(verkleinen) de
de foto's.
foto's.
De fotograaf
Het dorsen
dorsen (geschieden)
(geschieden) tegenwoordig
tegenwoordig veelal
veelalmachinaal.
machinaal.
Hoc
lang (broeden)
(broeden) jullie
jullie kippen
kippen nu?
nu?
Hoe lang
Het hooi
hooi (broeien).
(broeien).
Wie (treden)
(treden) daar
daar binnen?
binnen?
Je
je partij,
partij, vriend.
vriend.
Je (verliezen) je
Dc
boom (buigen)
(buigen) in
in de
de wind.
wind.
De boom
Je
niet aan
aan je
jeboodschap.
boodschap.
Je (denken) niet
De smid
smid (repareren)
(repareren) het
het defect.
defect.
(Opladen)
die zakken?
zakken?
(Opladen) je die
Dc
menigte (juichen).
(juichen).
De menigte
Moeder
de kleintjes.
kleintjes.
Moeder (wassen) de
(Rijden)
broer veel
vecl schaats?
schaats?
(Rijden) je broer
Hij
(benijden) je om
om je
je gezondheid.
gezondheid.
Hij (benijden)

We
weten al
al lang:
lang: het
het eerste
eerste woord
woord van
van een
een zin
zinkrijgt
krijgt
We weten
een hoofdleter.
hoofdleter. We zien
zicn'in
proza-stuk, waarmee
waarmee deze les
les
4in het proza:stuk,
begint,
woorden in de
ook met
met een
een hoofd,
hoofdbegint, verschillende woorden
de zin ook
letter beginnen: Joh. Winkler, Pieter, lelles, Troclstra, Cortletrbgin:Joh.Wkler,Pt sToa,Crt
der Linden.
Linden.
van der
Dit
zijn eigennamen.
eigennamen. Een
heren heet
heet Cort
Cort van
van der
der
Dit zijn
Een der
der heren
Linden.
krijgen woordjes als van, der,
der, den,
den, de
de
Linden. In
In zulke
zulke namen krijgen
hoofdletter. Men
Men ziet
ziet De Groot en de Groot,
niet altijd een hoofdletter.
Van der
en van der
Hoek.
der Hoek en
der Hoek.
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De namen
namen van
van landen,
landen, steden,
steden, dorpen,
dorpen, rivieren,
rIVleren, bergen,
bergen,
boerderijen, enz.
zijn eveneens eigennamen
eigennamcn en
en worden
worden dam.,
daar.
boerderijen,
enz. zijn
om
steeds met
meteen
eenhoofdletter
hoofdlettergeschreven.
geschreven.
om ook steeds
Zo bijv.
bijv. Friesland
Friesland en Groningen.
Groningen. Van
Van deze
deze namen
namen heeft
heeft
men
in ons
ons fragment
fragment voorkomende
voorkomende Friese
Friese (r.
Cr. 6)
6) en
enGro
Gro.,
men de in
ningse Cr. 17) afgcleid. Zulke van eigennamen afgcleidcnigse(r.17)afldZukvneigamfld
woorden krijgen
regel ook
ook een
eenhoofdletter:
hoofdlettcr: Leidse
Leidse
woorden
krijgen in
in de regel
kaas, Zeeuwse
Zeeuwse mosselen,
mossclen, Groninger
Groninger koek,
Engelse vloot,
vloot,
kaas,
koek, de Engelse
de
Lutherse kerk,
kerk, de
de Gregoriaanse
Gregoriaanse kalender,
kalender, de
de Mozaische
Mozalsche
de Lutherse
wet, enz.
enz.
1.
L. 66 vertelt
vertelt Jan
.lan Ligthart
Ligthart van
van zijn
zijn vader.
vader. Wat
Wat voor
voor L.
1. In
In L.
L. 4.
winkel
deze?
winkel had deze?
2.
wijze werd
werd hij
hij door
door de
deleveranciers,
Ieveranciers, hoe
hoe door
door
2. Op
Op welke wijze
de klanten
klan ten benadeeld?
benadeeId?
3.
hij ongeschikt
ongeschikt voor
voor zaken?
zaken?
3. Waardoor
Waardoor was
was hij
4.
Ligthart den
den concurrent
concurrent bloedzlligend?
4. Waarom
Waarom noemt Ligthart
bloedzuigend?
5.
met versterven
kort proces
proces aangeduid?
aangeduid?
5. Wordt
Wordt met
versterven een kort
6.
eigenschappen worden
Troelstra toe,
toe.
6. Welke
Welke eigenschappen
wordeninin L.
L. 77 Troelstra
gekend?
7.
een jurist van
van grote
grotevermaardheid
vermaardheid zijn
gewor>
7. Hij
Hij zou een
zijn gewor:
den.
betekent dit?
dit? Zoek
Zoek jurist
jurist op.
den. Wat betekent
8.
bedoelen we met
met juristerij?
juristerij?
8. Wat
Wat bedoelen
9. vgl.
eens: vermaard,
beroemd, befaamd,
befaamd,bekend,
bekend,be be~,
9.
vgl. eens:
vermaard, beroemd,
rucht.
rucht.
10.
de woorden
woorden noemen
noemenwaarvan
waarvan vermaard, be:
be~
10. Kunt
Kunt ge de
roemd
de woorden,
woorden.
roemd en befaamd
befaamd gevormd
gevormd zijn?
zijn? Zie
Zie ook de
lijst.
]11.
1. Wat
betekenen de
deuitdrukkingen:
uitdrukkingen: Carriere
maken en
Wat betekenen
Corriere maken
hij
zijn carriere misgelopen?
misgelopen?
hij is zijn
12.
zich moeilijk
moeilijk in
in de
devoor
voorhem
hemzo
zovreemde
vreemde
12. vgl.:
vgl.: Hij bewoog zich
. kring
van mensen.
mensen. Hij
Hij liep
liep moeilijk.
moeilijk.
kring van

LES
LES 9.
Nauwkeurig overschrijven,
overschrijven, betekenis en
en spelling
spelling van
vanmoei
moei,,
Nauwkeurig
lijke en vreemde woorden opschrijven en instuderen, ver.lijkenvrmdwo pschijven tudr,\T
volgens hardop
hardop lezen.
lezen.

DE RIJKE
RIJKE JONGELING.
L.
L. 8.
"Er
iemand tot Jezus
Jezus en
en zeide
zeide tot
tothem:
hem:
„Er kwam
kwam eens
eens iemand
ik doen,
doen, opdat
opdat ik
ik het
heteeuwige
eeuwige
"Meester,
„Meester, wat goeds moet ik
hebbe?"
leven hebbe?"
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En hij zeide tot hem: „Wat vraagt gij mij aangaande
het goede? Een is de Goede, namelijk God. Doch wilt
gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden."
Hij zeide tot hem: „Welke?"
En Jezus zeide: „Deze: gij zult niet doden; gij zult
niet echtbreken; gij zult niet stelen; gij zult geen
10 valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder;
en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven."
De jongeling zeide tot hem: „Al deze dingen heb ik
onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij
nog?"
15
Jezus zeide tot hem: „Indien gij wilt volmaakt zijn,
ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het aan de
armen, en gij zult een schat hebben. in de hemel; en
kom herwaarts, volg mij."
Toen nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij
20 droefd weg; want hij had vele goederen. En Jezus zeide
tot zijn discipelen: „Voorwaar ik zeg u, dat een rijke
bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan.
En wederom zeg ik u, het is lichter, dat een kernel ga
door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in
25 het koninkrijk Gods."
Zijn discipelen dit horende, stonden zeer verslagen,
zeggende: „Wie kan dan zalig worden?"
En Jezus hen aanziende, zeide tot hen: „Bij mensen
is dat onmogelijk, bij God zijn alle dingen mogelijk."
5

(Uit: G. Flipse: Bijbelfragmenten.

II.)

G. 9. 1. De o.t.t. van de werkwoorden
het gewone type af.
hebben.

hebben

en zijn wijken van

zijn.
ik ben.

ik heb.

jij --je t bent.
gij —je
gij ge I zijt.
ge hebt.
u zijt of u is.
u hebt of u heeft.
hij
hij
_
zij —ze I is.
zij —ze heeft.
het 't J
het—'t
—

we
wii
zij —ze hebben.
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enkelvoudsvormen.

—

wii
zij —we
—ze zijn •

m eervoudsvormen.

2. Leer deze vormen grondig uit het hoof d.

U hebt ze later

nodig (Zie G. 17).
3. Invullen:
1. (Hebben) je je bezeerd, Jan?
2. (Zijn) je grootvader ernstig ziek?
3. Hoe laat (zijn) u gisterenavond thuis gekomen?
4. Ja, hij (hebben) hoge koorts.
5. Ik (hebben) me verschrikkelijk verlaat.
6. Je (hebben) niet op je tijd gepast.
7. Hij (zijn) de beste kerel, die ik (kennen).
8. Zij (zijn, enk.) niet helemaal betrouwbaar.
9. Gij (hebben) U lelijk vergist.
10. Wij (hebben) ons uitstekend vermaakt.
11. Ik (ontraden) U dat plan ernstig.
12. Wanneer (treden) de regering af?
13. De naaister (veranderen) de japon.
14. Je broer (volharden) in het kwaad en (luisteren) niet
naar goede raad.
15. (Verblijden) je je om zijn ongeluk?
16. (Hebben) je de prijs gewonnen)?
17. Z'n roekeloosheid (hebben) hem ten val gebracht.
18. U (zijn) onvoorzichtig geweest.
19. De verpleegster (hebben) de patient verbed.
20. Je (zijn) te haastig opgetreden.
Lees onderstaande zinnen aandachtig over. Kijk in het
bijzonder naar de woorden met ei en ij.
Lijders aan besmettelijke ziekten leiden veelal geen be..
nijdenswaardig bestaan. Medelijden alleen leidde hem bij
deze onbegrijpelijke handelwijze. Het beleid van het bestuur
werd vrijwel algemeen goedgekeurd. De gehele partij was
geneigd de leiding van den voorzitter te prijzen. Ik zal je
dat eens haarfijn uitleggen. Meineed wordt zwaar gestraft.
Het nieuwe verenigingsgebouw wordt ingewijd. Aan een
aantal veteranen uit de beweging werd een feestelijke ont
vangst bereid. Die vervelende spreker weidde over elke
kleinigheid uit. Blijf me van het lijf met al die flauwiteiten.
Wees een vriend, die mij mijn feilen toont. Feiten bewijzen
meer dan de beste redenering In zijn brieven bewonder ik de
fraaie stijl en ook het keurige steile schrift. De prijzen vertonen gelukkig enige neiging tot rijzen. Met al te grote
bescheidenheid komt men in onze maatschappij niet ver. De

27

Beverwijkse veiling was overvoerd met aardbeien. De Venen,
daalse bijenmarkt en de Barneveldse eiermarkt zijn wijd en
zijd bekend. Reizen per boot en per trein. Bouwterrein te
verkrijgen bij N. N. & Co. De Romeinen legden bier de
eerste dijken aan. Wie altijd in de spiegel ziet, en zich met
schoonheid vleit, die heeft de ware schoonheid niet, dat is
maar ijdelheid. Koeien in de wei, schapen op de hei. Het
lijdt geen twijfel, dat in deze tijden de extremisten van
beiderlei zijde aanhang krijgen. Verscheiden bewijzen kun,
nen worden aangevoerd. Allerlei, enerlei, velerlei. De dijken
dreigen bier en daar te bezwijken. Zwijgen is soms ook
een antwoord.
Schrijf onder elkaar de woorden met ei en die met ij.
Bakkerij
Aanstellerij
Loterij
If in de uitgang :erg.

Knoeierij
Bouwerij
Oplichterij

Bijten — beet — gebeten.
Schrijven — schreef — geschreven.
Wijzen — wees — gewezen.
Kijken — keek — gekeken.
IJ in sterke werkwoorden.
Voor de leerlingen in 't Noorden en Oosten van ons land:
De Hollanders zeggen dijk, Noorder: en Oosterlingen:
diek.
Zo ook: bill naast biel; blijde naast blied; stijf naast stief.
Dus ij in woorden, waar dialecten vaak ie hebben.

I. 5.

Uit het verhaal van den rijken jongeling nemen we
deze zin:
Er kwam eens iemand tot Jezus en zeide tot hem:
„Meester, wat goeds moet ik doen, opdat ik het eeuwige
leven hebbe?"
Het laatste deel van de zin, te beginnen met „Meester" is
de weergave van een letterlijk zo uitgesproken zin. Deze
woorden worden „aangehaald" en staan daarom tussen
„aanhalingstekens", „voor en no" de zin.
Het eerste deel van de zin is niet gesproken, is dus ook
geen aanhaling. Het is van de aanhaling gescheiden door
een dubbele punt. Dit teken vervalt wanneer het niet aan;
gehaalde stuk ontbreekt of op een andere plaats staat.
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Voorbeeld:
En Jezus zeide tot zijn discipelen:
„Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het
koninkrijk der hemelen zal ingaan".
Of:
„Voorwaar, ik zeg U, dat een rijke bezwaarlijk in het
koninkrijk der hemelen zal ingaan," zeide Jezus tot zijn
discipelen.
Maak van onderstaand gedicht een paraphrase,
m.a.w.: 0. 5.
vertel de historie in uw eigen woorden en in proza na;
phantaseer er gerust wat bij, maar verander de eigenlijke
geschiedenis niet.

HET HONDENGEVECHT.
Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel; — twee bullebijters vochten
Voor 't wijnhuis in een kleine Poolse stad,
Terwijl hij juist aan 't venster zat.
„Zulk vechten, mensen! met iedren hap ging oor
Of poot er of en glad als vet er door.
Ons scheiden kwam to laat: wij vonden
Het restjen — op mijn eer:
De staarten en niets meer!"
A. C. W. Staring.

LES 10.
Eerst weer stammen zoeken. En nu invullen (o.t.t.):
1. Niemand (vermoeden), wat er eigeniijk (gebeuren).
2. Hij (arbeiden) steeds tot laat in de avond en het werk
(vermoeien) hem niet.
3. Je (wenden) je toch zeker tot de politie?
4. Polen (grenzen) aan Rusland.
5. De jongen (vergoeden) de schade.
6. Vlees (bederven) spoedig in de zomer.
7. Niemand (geloven) je broer meer.
8. De vermoeide reiziger (lessen) zijn dorst.
9. (Zijn) U tevreden over die voorstelling?
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G. 10.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

S. 6.

Ja, ik (hebben) niets dan lof.
De brandweer (blussen) het vuur.
Als je niet voorzichtig (zijn), (kneuzen) je je hand nog.
Deze zomer (bestraten) men de zandweg.
Eerst (verbreden) men hem nog.
Je (inviteren) ons wel wat laat voor dat feestje.
(Grazen) het vee nog in de wei?
(Kleden) je je vlug aan? We (wachten) niet langer.
Ik (wedden), dat je niet tot het einde (volhouden).
Ik geloof, dat er wat (broeien).
De stad (uitbreiden) zich snel, de laatste jaren.

Herhaling van S-1 en S-5
Opgave 1.
Schrijf of lees de klinkers op uit de lste zin van „Het
reuzengat to Echt". (Les 3).
Opgave 2.
Verklaar de dubbele klinker in de woorden: twee-de,
zee,en, vee ,hoeder, goochem, Minaa,tje, domi,nee, recuutje.
Opgave 3.
Waarom i of ie in de woorden: spinazie, Hendrikus, lieve,
Pieter, Dina, vacantie, fabrieken, kritieken, ziehier, couperatieve, Belgische, kinine, citer.
Opgave 4.
Waarom ij of ei in: loterij, allerlei, boosheid, schrijven,
schijnen, specialiteit.

T. 5. 1. L. 8 is een van de gelijkenissen van Jezus. Zie o.a.
ivlattheiis 20. In welk boek staat hij dus?
2. Zoek de betekenis van gelijkenis op in de woordenlijst.
Ge zult ontdekken, dat het weer beeldspraak is.
3. Kent Ge nog een andere gelijkenis van Jezus?
4. Wat betekent: Onderhoud de geboden.
5. Geef een ander woord voor discipelen.
6. Wat betekent de uitdrukking: Wilt Gij in het leven
ingaan.
7. Wat is een kernel? Kent Gij de uitdrukking: Een mug
uitzuigen en een kemel doorslikken? Wat betekent dit?
Denk aan muggezifterij.
8. Wat betekent haarkloverij. Stel U de letterlijke betekenis
goed voor ogen.
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LES 11.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van de
onbekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.
NEDERLAND IN DE KRISIS.
Wij hebben gezien, hoe de Nederlandse kapitalist
deel nam aan de uitbuiting der gehele wereld. Dat ver,
beterde zijn kansen, meende hij, om aan de dans te
ontspringen. En verder vertrouwde hij op de Indische
ondernemingen, op de suiker, de tabak, de rubber, de
petroleum.
In de laatste jaren heeft dat optimisme knauw op
knauw gekregen. Noch de rubber, noch de petroleum,
noch de suiker en de tabak hebben het gehouden.
„Overproductie" is het stomme hersen, en harteloze
woord, waaronder de kapitalistische klasse de waar:
heid poogt te smoren, dat de producten steeds minder
kopers vinden, omdat de massa steeds erger verarmt.
Indie heeft ons in de steek gelaten; de economische in
zinking is er nog vreselijker dan in Nederland. Maar
ook Nederland zelf zinkt steeds dieper en dieper in het
moeras. Nu pas blijkt, hoe kwetsbaar het geworden is,
door zijn nauwe verstrengeling met het economisch,
wereldorganisme. Geen plekje van zijn bankwezen, zijn
industrie, zijn handel, zijn scheepvaart dat niet geraakt
wordt, en de neerslag niet voelt van de internationale
krisis en, wellicht, van een blijvende verplaatsing van
het centrum van de wereldhandel naar het Oosten.
Zijn landbouw wordt door slag op slag getroffen,
evenals zijn landbouwproducten,verwerkende bedrij,
yen.
Zijn verfijnde, tot hoge intensiteit opgevoerde twin=
bouw stort volslagen ineen, door de gehele of bijna
gehele grensafsluiting der naburige landen voor haar
producten. Zijn vissersvloot ligt voor een groot deel
werkloos in de havens.

L. 9.

5

15

20

25

30

(Uit: H. Roland Ho1st: Kapitaal en Arbeid in Nederland.)

1. De werkwoorden hebben als tweede groep een groep G. 11.
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vormen, die te zamen de onvoltooid verleden tijd (o.v.t.)
uitmaken.
2. Soms komt in de o.v.t. achter de stam deaden of to-ten,
bijvoorbeeld:
Ik verdien=de — we verdien,den.
Ik pas=te — we pas=ten.
Dit zijn de z.g. zwakke werkwoorden.
3. Zoek bij de zwakke werkwoorden steeds eerst de stam.
4. Vul in (o.v.t.):
1. Hij (bedoelen) het niet zo kwaad.
2. Waarom (erkennen) je je ongelijk niet.
3. Zijn zoon (besteden) een groot deel van zijn inkomen
aan onnutte liefhebberijen.
4. Zijn voorouders (wonen) in Zwitserland.
5. Wat (beduiden) dat woord?
6. Mijn zusje (heten) Anna.
7. Zijn beide broers (loten) vrij.
8. U (debatteren) te veel en te hartstochtelijk.
9. Twintig jaren achtereen (pachten) het zelfde restau ,
ranthesd.
10. De toeschouwers (juichen) te vroeg — hun club ver:
loor nog.
11. Bij het afscheid (schreien) zus hartstochtelijk.
12. Allen (verblijden) zich over zijn succes.
13. De stad (breiden) zich in snel tempo uit.
14. Alle bewoners (vluchten) naar het open veld.
15. Iedereen (spoeden) zich naar het feestterrein.
16. Zij (hinderen) ons geducht met hun lawaai.
17. De bootwerkers (lossen) het schip.
18. De haven (verzanden).
19. De laatste stormen (verwoesten) tal van broeikassen.
20. Hij (bekleden) tal van hoge ambten.
Als voorzitter van de afdeling van Uw Vakvereniging
is het Uw taak, de vergadering te openen, waar een der
hoofdbestuursleden een uiteenzetting zal geven over de oor%
taken van de wereldcrisis. Zet Uw openingswoord op papier.
Opmerkingen:
1. De mensen komen om naar den spreker te luisteren, en
niet naar U — dus: maak het kOrt.
2. Vertel alleen, na een woord van welkom en de vermel
ding van uw vreugde over de goede opkomst, waarom de
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vergadering is belegd en welke resultaten U er van vev
wacht. Verzoek de aanwezigen niet te roken, verbied
interrupties en vraag zakelijkheid in het debat.

LES 12.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van on
bekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.

ARBEIDERS IN KAPITALISME EN SOCIALISME. L. 10.
Het marxisme als grondslag van de practische en
socialistische beweging betekent dat de economisch,
politieke taak der arbeidersklasse, zoals Marx die
heeft ontwikkeld, wordt aanvaard. Dat wil zeggen: de
kapitalistische maatschappij heeft de arbeidersklasse in 5
een onderworpen, afhankelijke minderwaardige positie
geplaatst, waaruit deze klasse zich moet bevrijden. Dit
kan alleen door strijd tegen de heersende kapitaal,
macht. Dat is klassenstrijd. Die strijd is er, hij behoeft
niet te worden uitgevonden, hij moet alleen worden er,
kend, zoals men een feit erkent, zoals men erkent
dat het water nat en de sneeuw wit is. Verder dat de
ontwikkeling van het kapitalistische bedrijfsleven de
arbeidersklasse aldoor talrijker maakt, zodat ze ten
slotte de grootste maatschappelijke klasse is, die niet 15
kan en niet behoeft te dulden dat de kleine kapitalisten,
groep over haar heerst en zich de vruchten van haar
arbeid toeeigent. De vorm, waarin een maatschappij,
waarin de arbeid vrij en het kapitaal aan de arbeid
dienstbaar wordt gemaakt, dus het omgekeerde beeld 20
als het kapitalisme vertoont, moet worden ingericht,
is de socialistische.
In die maatschappij zal die arbeid dienen, niet om
een klasse rijk en machtig te maken, doch om te voor,
zien in de welvaart van alien, waaraan vast zit, dat 25
ieder die tot arbeiden geschikt is, ook zijn deel aan die
arbeid moet nemen. Het spreekt vanzelf dat onder
arbeid niet alleen handenarbeid, maar alle arbeid die
de mensheid behoeft, meetelt.
(Uit: W. H. Vliegen: Oorsprong, geschiedenis en hedendaagse
stand der socialistische beweging.)
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G. 12.

Eerst stammen zoeken. Vul in (o.v.t.):
1. Moeder (verwijden) de jurk.
2. De hotelier (begroeten) ons met veel hartelijkheid.
3. We (verwachten) je vanavond niet meer.
4. De zieken (laven) zich aan de heerlijke vruchten.
5. In 't donker (onderscheiden) ik je gezicht niet.
6. Het vaartuig (naderen) de kust.
7. De Boer (dorsen) het koren.
8. De jager (doden) het wild.
9. De dieven (trachten) te ontsnappen.
10. De stuurman (berekenen) de stand van de zon en
(peilen) de diepte van het water.
11. De kinderen (spelen) in het zand.
12. Ze (lachen) en (schertsen).
13. Je (uitweiden) wel wat lang over die onnozele gebeurtenis.
14. Wat (bloeien) die planten deze zomer prachtig!
15. Wat (verspreiden) zij een heerlijke geur.
16. Voor die hevige regenbui (schuilen) we onder het
struikgewas.
17. De haas (vluchten) voor de wezel.
18. 1k (aanraden) je die expositie te bezoeken.
19. De poging (leiden) tot het doel.
20. Voor welk yak (interesseren) hij zich.

S. 7. Ei en

ij.

Lijden en leiden.
Lijden is ziek zijn, leed hebben.
Dus: lijders aan besmettelijke ziekten. Een langdurig lijden.
Wie men een ander meelijdt, is medelijdend.
Ook overlijden. 1k mag hem niet lijden. Het lijdt geen

uitstel. Geloofsbelijdenis.
Leiden in alle andere betekenissen.
Leid ons niet in verzoeking.
Een slecht leven leiden.
Een vergadering leiden.
De leider van een partij.
Verder: afleiden, begeleiden, geleiden, inleiden, misleiden,
rondleiden, verleiden, aanleiding.
De stad Leiden.
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Zo ook: berijden en bereiden.
Berijden is zitten op een paard, een fiets, in een rijtuig.
Bereiden betekent klaar maken.
Lijden en berijden zijn sterk (zie boven), leiden en be
reiden zwak.

Als U niet zeker bent van de zaak, keer de zin dan zo
om, dat U een deelwoord krijgt.
Dat lijdt geen uitstel — dat heeft geen uitstel geleden.
Alle wegen leiden naar Rome — Alle wegen hebben altijd
naar Rome geleid.
Ik heb je fiets bereden. — Je hebt me daar een mooie
verrassing bereid.
Verwar ook vooral niet: zij en zei. Aileen zei als het iets
met zeggen te maken heeft, en als persoonsvorm bij een
onderwerp behoort.
Hij zei, dat hij zich het geval niet meer herinnerde.
In alle andere betekenissen zij: Zij Koren het wel, maar
zij doen het niet. Het schip lag op zij. Een jurk van zij.
Onderscheid verder: honingbijen, aardbeien, pill (op een
boog) en peil (waterstand), vijlen (werktuigen) en veilen (ver:
kopen), wijde horizonnen en uitweiden (breedsprakig zijn),
zij/ (sluis) en zeil (op een vaartuig).
1. Waardoor meende de Nederlandse kapitalist econo, T. 6.
misch sterk te staan? (Zie L. 9).
2. Nederland is kwetsbaar door zijn nauwe verstrengeling
met het economisch wereldorganisme. Wat betekent dit?
3. In welke bedrijven openbaart zich de crisis zoal in
Nederland?
4. Wie gebruiken het woord „overproductie"?
5. Waarom wordt dit genoemd het stomme hersen, en
harteloze woord?
6. H. Roland Hoist geeft een andere verklaring i.p.v. deze.
Welke?
7. vgl. de synoniemen: verstrengeling — verbinding — vets=
eniging. In welk geval is de band het sterkst?
8. vgl. eens: Duitsland en Oostenrijk hebben zich verenigd.
Duitsland en Oostenrijk hebben zich verbonden.
9. Welke omschrijving geeft Vliegen in L. 10 van het begrip
klassenstrijd?
10. Hoe moet volgens hem de verhouding worden tussen
kapitaal en arbeid?
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LES
LES 13.
Nauwkeurig overschrijven,
spelling van moei,
moeio
Nauwkeurig
overschrijven, betekenis
betekenis en
en spelling
lijke en vreemde
vreemde woorden
woorden opschrijven
opschrijven en
en instuderen,
instuderen, ver,
vero
lijke
volgens hardop
hardop lezen.
lezen.

L.
11. VOLKSOPVOEDING.
L. 11.
VOLKSOPV0EDIN G.
In alle
aIle beschaafde
besehaafde landen
Ianden zien
zien wij
wij hetzelfde
hetzelfdeverschijn:
versehijno
streven gaat
gaat door
door de
degehele
gehelewereld.
wereid.
sel.
Een nieuw
nieuw streven
sel. Een
Te
midden der
der algemene
aigemene ellende
ellen de groeit
groeit een
een nieuw
nieuw
Te midden
mensheidsideaal.
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Geen slechte
sleehte economische
eeonomisehe toestanden,
toestanden, geen
geen politieke
politieke
onderdrukking
stuiten, noch
noeh de
de
onderdrukkingkunnen
kunnendeze
deze groei
groei stuiten,
de geestelijke
geestelijke en
enstoffelijke
stoffelijke ellende
ellen de
honger,
honger, noeh
noch de
kunnen hem onderdrukken.
onderdrukken.
Wij
zullen onze
onze samenleving
samenieving voor
in alle
aIle
Wij zullen
voor het
het eerst in
10
een ware
ware gemeenschap,
gemeensehap, tot een
een
10 eeuwen
eeuwen maken
maken tot
tot een
woord maatschap
het
maatsehappij,
maatschap voor
voor het
maatschappij, waarin
waarin het
bet woord
eerst
zijn ware
ware betekenis
betekenis levend
Ievend zal
zal worden.
worden. Dit
Dit
eerst in zijn
zullen
wij niet trachten
traehten to
te verwezenlijken
verwezenlijken door
door de
de ene
ene
zullen wij
mens
gelijk en gelijkvormig
gelijkvormig aan
aan de andere
andere te
te maken,
maken,
mens gelijk
15 integendeeI,
ieder tot
totzijn
zijnnatuurlijke
natuurlijke gaven
gaven
integendeel, wij
wij willen ieder
dode gelijkheid,
gelijkheid, maar
maar gelijk
gelijk recht
reeht
ontwikkelen.
ontwikkelen. Geen dode
op ontwikkeling en opvoeding,
opvoeding, gelijk
gelijk recht
reeht op
op beroeps
beroeps~,
vorming en levenskansen.
vormingelska.
Op
het
gebied,
waartoe
wij
ons
hier
bepaIen:
de
op~
Op
gebied, waartoe wij ons bier bepalen: de op=
20 voeding der kinderen, beet
heet dit
dit principe:
principe:
Opvoeding
van
aile
kinderen
yolks!
Opvoeding
alle kinderen des yolks!
Hierdoor wordt ook voor
voor de
dearbeidersklasse
arbeidersklasseeen
eentoe=
toe~
komst
geopend.
Niet,
dat
wij
er
naar
streven,
de
komst geopend. Niet, dat wij er naar streven, de
besten
onder
hen
eruit
te
haIen,
en
juist
altijd
boven
besten onder hen eruit te halen, en juist altijd boven
25 haar
verheffen,
missehien weI
tegenover haar
haar te
te
haar te verheff
en, misschien
wel tegenover
stellen,
maar weI
streven wij
wij er
er naar
naar van
van haar
haar leden,
leden,
stellen, maar
wel streven
hoog
ontwikkelde, zorgvuldig
zorgvuldig opgevoede
mens en te
te
hoog ontwikkelde,
opgevoede mensen
maken.
een onderwijsstelsel
onderwijssteisel hebben,
hebben, dat
dat de
de ge:
ge~
Wij
moe ten een
Wij moeten
30 hele
arbeidersklasse op
brengt. In
In het
het ge:
ge~
hele arbeidersklasse
op hoog
hoog peil
peil brengt.
meensehapsleven
verschil te
teverdwijnen
verdwijnen
meenschapsleven behoort
behoort het
het verschil
ook be
be~
tussen
arbeider en heer.
tussen arbeider
beer. Waartoe
Waartoe Z()U
zou het
het ook
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staan, als de arbeider gelijke rechten op openbare op
voeding heeft gehad?
Wit: E. J. van Det: Van Volksonderwijs
kijkje bij onze buren. Blz. 3.)

tot Volksopvoeding.

Een

Soms treedt in de o.v.t. stamverandering op.
G. 13.
Bewijzen
ik bewees
wij bewezen.
Gieten — ik goot
wij goten.
Dit zijn de zgn. sterke werkwoorden.
Bij de sterke werkwoorden zegt Uw eigen taalgebruik U
welke vorm U kiezen moet.
2. Invullen (ov.t.):
1. De kinderen (kruipen) door het hoge gras.
2. Iedere avond (begieten) we de planten.
3. Tal van nieuwe gebouwen (verrijzen) bier de laatste
jaren.
4. Voorzichtig (vermijden) we de gevaarlijke plaatsen.
5. Waar (vinden) U die mooie planten?
6. Wanneer (verzenden) je de bestelde artikelen?
7. Oom (houden) niet van luieren.
8. We (genieten) van het frisse voorjaarsweer.
9. Geduldig (rijgen) de meisjes de kralen aan elkaar.
10. De honden (kluiven) aan een been.
11. De tegenstanders (overdrijven) de bezwaren wel wat
erg.
12. Je (overtreden) de bepalingen van het reglement.
13. B. en W. (overwegen) het voor en tegen nauwkeurig.
14. De bewoners (ontvlieden) het naderend gevaar.
15. Ik (winden) mij te veel op.
16. De boer (binden) de koeien vast.
17. Vroeger (houden) je zo veel van wandelen.
18. Het (slapen) heerlijk in het verse hooi.
19. Die geharde jongens (geven) niet veel om weer en
wind.
20. We (prijzen) hen, die lof verdienden.
3. De vormen van de o.v.t. van hebben zijn: had — hidden;
ik, je enz. had, we enz. hadden;
van zijn: was, waren; ik, je enz. was, we enz. waren
(zie G. 17).
Schrijf een kort verslag van een vergadering, die U pas 0. 7.
hebt bijgewoond
U kunt er óók een fantaseren.
Opmerking: Vertel alleen de hoofdzaken en schrijf geen
woord te veel.
4
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Voorbeeld: Vergadering van de afdeling Boshuis der
Vereniging van Ordelievende Burgers op 17 Januari 1940.
Van de 140 leden zijn er 12 aanwezig, behalve het bestuur.
De voorzitter opent de vergadering; hij betuigt zijn inge,
nomenheid met de ongekend grote opkomst, wat wijst op
de bloei der vereniging.
De notulen der vergadering van 12 December 1938 worden
door den secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen stukken ontbreken.
Dan volgt de bespreking van het bestuursvoorstel, om
voortaan op de vergaderingen koffie te schenken in plaats
van thee. De voorzitter licht het voorstel toe: hij meent,
dat de prikkelende koffiegeur de discussie pittiger zal maken,
waarom koffie Hag dient vermeden te worden. De beer
Baljon steunt het voorstel — als bakker meent hij de op,
merking te moeten maken, dat koffie-met-koek óók niet is
te versmaden: zoetigheid verbetert de stemming en dit komt
het streven naar orde ten goede — een yolk, dat veel koek
eet, is afkerig van revolutie....

LES 14.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van moei,
lijke en vreemde woorden opschrijven en instuderen, ver,
volgens hardop lezen.

L. 12. EDISON.
De treinjongen.

Door de uitgestrekte, vruchtbare vlakte, ingesloten
tussen het reusachtige Michiganmeer en de weinig
minder grote Huron: en Eriemeren snelt de trein van
de Grand Trunk Railway voort. Zodra hij aan het
5 station stilhoudt, springt uit een. der goederenwagens
een jongen, loopt langs de trein en biedt de reizigers
de kranten en de kleine versnaperingen, die hij in een
bakje voor de borst draagt, te koop aan. Gaat de trein
verder, dan verdwijnt de jongen weer in de goederen,
10 wagen, om pas aan een volgend station opnieuw te
voorschijn te komen.
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Wat hij onderweg uitvoert? Als we in de goederen,
wagen een kijkje konden nemen, zouden we ver,
wonderd staan over wat de jongen in een hoek van de
wagen bijeengebracht heeft: boeken, waarin hij ijverig 15
studeert, en allerlei voor het merendeel zelf gemaakte
instrumenten, waarmee hij natuurkundige proeven doet.
De conducteurs van de trein weten het wel en al
brommen ze somtijds over de rommel, die de trein,
jongen in de goederenwagen bijeengesleept heeft, ze 20
mogen Thomas Edison toch te goed lijden, om hem
lastig te vallen en laten hem stil zijn gang gaan.
(Uit: Karakter, Kennis, Kunst IX: Edison door J. Stamperius.)

G. 14.

Zwakke en sterke werkwoorden door elkaar.

Invullen (o.v.t.):
1. Bij die val (kneuzen) hij zijn been.
2. Hij (weigeren) zich door den dokter te laten helpen.
3. Die belofte (verplichten) je tot onmiddellijke hulp.
4. Die nacht (bevriezen) alle planten.
5. Jarenlang (strijden) ze voor hun rechten.
6. Wie (fluiten m.v.) daar.
7. Vele supporters (begeleiden) de vertrekkende voetbal ,
club.
8. De spelers (volharden) tot het einde.
9. Die gewonden (lijden) ondragelijke pijnen.
10. Wie (inviteren enk.) je voor dat feest?
11. Vader (slijpen) de messen.
12. We (schuilen) onder een afdak.
13. Moeder (verbieden) broertje.
14. Jan (brengen) de groenten, moeder.
15. De ontvanger (innen) de belastingen.
16. Ik (moffelen) de fiets.
17. Dokter (inenten) kleinen broer.
18. De tuinman (verplanten) de vruchtbomen.
19. De politieagent (berispen) de kinderen.
20. Waar (blijven) je zo lang?
Au en Ou.

S. 8.

Het zal U niet berouwen, dat U mij Uw vertrouwen
schonk. Een grauwe wolk stal: dreigend of tegen de
overigens blauwe lucht. Loop gauw naar de groentevrouw
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om een kilo rauwe bieten. Ik verstoutte mij hem zijn fouten
voor to houden. IJzeren bouten en houten pennen. Een jufo
frouw in de rouw. Giet bij het koude water een scheutje
warm dan wordt het lauw. Doe nauwkeurig wat ik U zeg.
Nauwelijks had de trouwe hond de stem van zijn ouden
baas herkend, of hij vloog hem tegemoet. Je moet je voedsel
beter kauwen. De kinderen houden niet van een opvoeder,
die altijd grauwt en snauwt. Hij houdt van een keurige vouw
in zijn broek. Speldt hij me wat op de mouw, of zou alles
waarheid zijn. Bierbrouwerij, Vleeshouwerij, Touwslagerij.
Schrijf in twee rijtjes onder elkaar de woorden met au
en ou.
Let op: au wordt altijd gevolgd door w, behalve in de
uitroep au.
Eeuw, leeuw, sneeuwen, nieuw, kieuw, hij hieuw.
Eeu en ieu worden altijd gevolgd door w.

In het stukje over Edison wordt de Grand Trunk Railway
genoemd. Wij zouden zeggen: de Grote Hoofdspoorweg.
Daarmee wordt dus een bepaalde spoorweg aangeduid en
de naam is dan ook een eigennaam. Vandaar de hoofdletters.
Zo hebben wij de namen: NoordoOosteroLokaaloSpoorweg,
de MaasoBuurtspoorweg, enz.
Ook allerlei verenigingen hebben een eigen naam, die dan
ook met een hoofdletter geschreven wordt: Nederlands
Hervormde Kerk, Sociaal Democratische Arbeiders Partij,
Nederlandse Reisvereniging, CoOperatieve Broodbakkerij
„De Samenwerking", Kegelclub „Alle Negen", enzovoorts.
Verder fabrieken, winkels: Werkspoor, Heemaf, De Zon,
Pension „Het Zoele Zuidenwindje", Café „De Laatste
Stuiver", enz.
Ook kranten, boeken, gedichten, enz.: De Standaard, De
Toorts, De Metaalbewerker, Leerboek voor de Nederlandse
Taal, Droomkoninkje, Op Hoop van Zegen, Wilhelmus.
Tal van namen worden afgekort, zodat alleen de hoofdo
letters of de eerste lettergroepen blijven bestaan: N.V.V.,
C.P.H., P.T.T., V.V.V., H.B.S., A.D.O. KI(nderen) NA(ar)
BU(iten), RO(tterdamse) BA(nk) VER(eniging), enz.
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1. Een nieuw mensheidsideaal groeit temidden der algeo T. 7.
mene ellende. (Zie L. 11). Wat betekent dit?
2. Waardoor wordt de groei bedreigd?
3. Zoek het woord ideaal op in de woordenlijst.
4. Welk woord met oschap kan i.p.v. maatschap gebruikt
worden? Denk bij maat aan: dat zijn goede maatjes.
5. Wat betekent: Jan Rap en zijn maat?
6. Wat wordt bedoeld met: geen dode gelijkheid?
7. Grand Trunk Railway betekent: (Zie L. 12).
8. In welk land speelt deze geschiedenis?
9. Waardoor is Edison o.a. beroemd?
10. Begrijpen de conducteurs de betekenis van wat de treino
jongen doet? Uit welk woord kunnen we dat opmaken?

LES 15.
Herhaling.
Zet deze zinnen eerst in de o.t.t., daarna in de o.v.t.:
1. Zijn oudste broer (heten) Cornelis.
2. Het (vriezen) hard.
3. Vader (scheren) zich.
4. Je (zitten) niet recht, Piet.
5. (Bevreemden) je die geschiedenis niet?
6. Waarom (aankleden) je je niet vlug?
7. Je (poetsen) je schoenen niet netjes.
8. De jongens (uitproesten) het van het lachen.
9. Ik (stoten) me daar lelijk.

G. 15.

So8.
Herhaling van So1
S. 9.
Opgave 1.
In een bibliotheek heeft men werken over: muziek, kunsto
mest, schilderkunst, landbouw, natuurgeneeswijze, democrao
tie, esperanto, fotografie, beeldhouwkunst, woninginrichting,
tuinaanleg, afwatering, geschiedenis, sociologie, aardrijkso
kunde, techniek, geologic, litteratuur, dierenbescherming.
Plaats deze onderwerpen in alfabetische volgorde.
Opgave 2.
Waarom ei of ij in de woorden: zijderups, leidersfiguur,
aanleiding, Dokkumer Nieuwe Zijlen, scheiden, zonneschijn,
wegbereider, bloemisterij, kijkuit, belangrijk, medelijden,
Leidse kaas, uitgeleide, wijdlopige uitweidingen.
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Opgave 3.
Waarom ie in verdienen, i in benzine; ie in gieter, i in
citer; ie in olie, i in Juni; ie in ziedaar, i in gitaar; ie in
dienaar, i in Dina; ie in verlieten, i in elite.
Opgave 4.
Tracht het gebruik van de hoofdletters in het stukje over
Edison (L. 12) te verklaren.

0. 8.

Reflecteer op de volgende advertentie — schrijf 66k het
adres:
Te koop aangeboden:
EEN ZO GOED ALS NIEUWE

HERENFIETS
MEM( „FONGERS" B
Brieven onder Letter B,
Bureau „Asser Renbode".

Opmerkingen:
1. Noem in uw brief de krant, waarin de advertentie voor,
komt.
2. Vraag, waar en wanneer de fiets te zien is.
3. Vraag de prijs.
4. Adresseer aan: „Asser Renbode" te Assen en schrijf
links boven de envelop: „Letter B".

LES 16.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van
onbekende en moeilijke woorden opschrijven en instuderen,
vervolgens hardop lezen.

L. 15. THEOLOGISCH EN SOCIAAL BEGINSEL.
Deze tijd heeft ons de aanblik geboden van de voort,
durende worsteling van twee beginselen: het theolo,
gisch element als grondslag van partijpolitiek aan de
ene zijde, het sociale element aan de andere kant.
5
Het theologisch element is bij de verkiezingen van
de kant der rechterzijde steeds als de vaste grondslag
voor partijvorming voorop gesteld. Het was steeds het
materialisme van de sociaal,democraten waartegen de
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kiezers werden gewaarschuwd. De heiligste goederen
der natie liepen gevaar, wanneer de sociaal,democraten 10
en andere ongelovige partijen de regering in handen
mochten krijgen. Dat gold voor de verkiezingen.
Maar toen deze regering na de verkiezingen van
1918 aan het roer was gekomen, wat hebben wij toen
van deze theologische grondslag bemerkt? Onmiddel , 15
lijk — de omstandigheden noopten ertoe — werd die
theologische grondslag door een sociale vervangen.
Er is nog nooit zo sterk sociaal gewerkt als na de
verkiezingen van 1918.
Het theologisch element was een verkiezingsleuze 20
geweest; sociale arbeid, onder de drang der arbeiders,
klasse van links en van rechts, moest hier gedaan wor:
den, het sociale element overwoog in de practijk van
ons parlement.
(Uit: Mr. P. J. Troelstra: e'en politiek Testament.)

G. 16.

Herhaling.
Zet deze zinnen eerst in de o.t.t., daarna in de o.v.t.:
1. De burgemeester (schrijden) statig binnen.
2. Men (afbreken) de vernielde molen.
3. Waar (lopen) je zo ineens heen?
4. Ik (kijken) in alle hoeken.
5. De krant (vermelden) in 't geheel geen nieuws.
6. De portier (controleren) de toegangsbewijzen.
7. (Verspreiden) je die circulaires?
8. Je (fietsen) te lang en te snel.
9. De voorzitter (schorsen) de vergadering.
10. De oorlog (ontwrichten) de handel.

1. In welke twee groepen werden volgens het theologisch T. 8.
beginsel de kiezers verdeeld (Zie L. 13).
2. Zoek anti=these op in de woordenlijst.
3. Wat betekent: Het sociale element overwoog in de
practijk van ons parlement. vgl. voor sociaal en element
de woordenlijst.
4. Theologisch komt van theologie. Wat betekent dit?
of
5. Predikanten en priesters noemt men ook
6. Zoek materialisme en leuze op in de Woordenlijst.
7. De regering is aan het roer gekomen. Wat betekent deze
uitdrukking? Aan welk beroep is hij ontleend?
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8. Hoe komt het, dat onze taal zoveel woorden heeft, die
aan dit beroep ontleend zijn?
9. wat betekenen de volgende:
Aan lager wal geraken.
Alle zeilen bijzetten.
Alle hens aan dek.
De wal zal het schip wel keren.
Iemand de loef afsteken.
10. Gebruik ze in zinnetjes.

LES 17.
Nauwkeurig overschrijven, betekenis en spelling van moei:
lijke en vreemde woorden opschrijven en instuderen, ver,
volgens hardop lezen.

L. 14. FLIEREFLUITER.
Flierefluiter was een onmogelijk lange vent, breed:
geschouderd en broodmager. Hij had voeten als
schuiten en handen als schenkbladen. Zijn hoofd leek
nog to groot voor zijn lange licha am, en zijn gezicht
5 was uiterst beweeglijk en voi plooien en lijnen. Een
kromme neus met een dikke punt er op stond er scheef
in geplant, en zijn brede mond leek wel een hoof:
schuur, als hij lachte, en hij lachte bijna altijd. Een
paar grote laporen stonden belachelijk ver van zijn
10 hoofd, en hij kon ze nog bewegen ook, zodat ieder,
die het zag, buikpijn kreeg van het lachen om zo'n
malle vertoning. Maar zijn voorhoofd maakte veel
goed. Het was mooi gebouwd, breed en hoog en gaf
het hele gezicht een voornaam karakter in de zeld,
15 zame ogenblikken, dat Flierefluiter ernstig over iets
redeneerde. Onder zijn dikke wenkbrauwen keken een
paar heldere grijze ogen uit, die bijna altijd straalden,
als zagen ze bij voortduring mooie en blijde dingen.
Sommigen vertelden, dat hij Tiest Verduld heette, maar
20 niemand noemde hem ooit anders dan Flierefluiter,
wat in het dialect van die streek zoveel beduidde als
lanterfanter. Geen mens had hem ooit zien werken.
Rusteloos zwierf hij rond, en kwam met duizend loze
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streken aan de kost. Hij was muzikant en marskramer,
maar werd ook gezocht als geneesheer voor allerlei
kwalen, die hij genas door „overlezing" of het voor:
schrijven van allerlei kruiden, die langs de dijken of
in het bos groeiden.
(Lilt: A. M. de Jong: Merijntje Gijzen's jeugd.)
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G. 17.

Verleden deelwoord.

1. Behalve de vormen van de o.t.t. en o.v.t. heeft ieder werk
woord nog een verleden deelwoord.
2. Deze verleden deelwoorden worden bijna steeds vergezeld
door een vorm van hebben, zijn (zie G 9 en 13) of worden.
3. De deelwoorden van de zwakke werkwoorden eindigen
op d of t, naar gelang de o.v.t. de of to achter de stam
krijgt:

Verdienen — ik verdien — ik verdiende
ik heb vele:
diend.
Passen — ik pas — ik paste — ik heb gepast.
4. Invullen:
Werkwoord

o.t.t.

o.v.t.

Deelwoord

bemerken
ik bemerk — ik bemerkte — ik heb bemerkt.
berekenen,
horen,
vermelden,
onderrichten,
werken,
beloven,
dobberen,
vermelden,
bestraten,
poten.
vrezen,
fronsen,
berokkenen,
bereiden,
Verdubbeling van medeklinkers.

Man — mannen; kip — kippen; ik heb — wij hebben; ik
buk— wij bukken; snel — snelle; nat — natte; ongeluk -ongelukkig.
Onmiddellijk na een korte klinker wordt bij verlenging
een medeklinker verdubbeld.
Monnik — monniken; aardappel
aardappelen; spoedig
— spoedige; schamel
schamele; schutter — schutterig;
hamer hameren.
De verdubbeling heeft niet plaats na een toonloze klinker.
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S. 10.

I.I. 7.

In regel 26 staat het
In
het woord
woord„overlezing"
"overlezing" tussen
tussenaanhalings
aanhalings",
schrijver wil
hiermee als 't
't ware
ware zeggen,
zeggen, dat
dat hij
hij
tekens.
tekens. De schrijver
wil hiermee
dat woord eigenlijk
eigenlijk niet
niet voor
voor zijn
zijn rekening
rekening neemt,
neemt, maar
maar dat
dat
hij het vaak
vaak zo
zo heeft
heefthoren
horengebruiken.
gebruiken.
hij

O. 9.
9.
0.

Schrijf
aan een goeden
goeden vriend,
vriend, die
die z'n
z'n koperen
koperen
Schrijf een
een brief
brief aan
bruiloft viert;
hem al lang
lang niet
niet gezien
gezien of
ofgeschreven;
geschreven;
bruiloft
viert; uu hebt
hebt hem
vertel
daarom het
een en ander
ander over
over uw
uw lotgevallen
lotgevailen uit
uit de
de
vertel daarom
het een
laatste tijden.
tijden. Wees
Wees in
in zo'n
zo'nbrief
briefniet
niet
"deftig",gebruik
gebruik
laatste
„deftig",
geen conventionele
maar schrijf,
op het
het hart
hart
taal, maar
schrijf, wat
wat uu op
conventionele taal,
hebt, b.v.:
b.v.:
hebt,
Drachten,
April 1933.
1933.
Drachten, 7 April
Kees,
Beste Kees,
Je
hebt al lang
lang niet wat
wat van
van ons
ons gehoord,
gehoord, maar
maar nu
nu we
we op
op
Je hebt
onze
kalender zien,
a.s. Woensdag
\Voensdag twaalf
twaalf en
en een
eenhalf
half
onze kalender
zien, dat
dat je a.s.
jaar getrouwd bent,
bent, is
is er alle
aile reden,
red en, je eens
eens teteschrijven.
schrijven.Laat
Laat
jaar
ik beginnen
beginnen met jou
jou en
en jejevrouw
vrouwhartelijk
hartelijk tetefeliciteren,
feliciteren, dat
dat
elkaar al
al zoveel
zoveel jaren
jaren gelukkig
gelukkig hebt
hebt kunnen
kunnen maken,
maken, enz.
enz.
je elkaar

Dus niet:
niel:
Dierbare
en Vriendin:
Vriendin:
Dierbare Vriend en
Ontvang
deze heuglijke
heuglijke dag
Uwen onze
onze wet.
web
Ontvang op
op deze
dag met
met de Uwen
gemeende
en van
van ganser
ganser harte,
harte, dat
dat
gemeende gelukwensen;
gelukwensen; wij
wij hop
hopen
het U
U beiden
beiden gegeven
gegeven moge
moge zijn,
zijn, nog
nog tal van
van jaren
jaren lief
lief en
en
het
leed
....
leed met
met elkander
elkandertete delen
delen....
Z6 schrijf
schrijf je
je misschien aan
der notabelen
notabelen uit
uit Kollu"
aan een der
een intiemen
intiemen vriend.
vriend.
merveen,
merveen, maar
maar niet
niet aan een
Schrijf
oak het
het antwoord,
antwoord, dat
dat uw
uw vriend
vriend uu
Schrijf ten
ten slotte
slotte 66k
stuurt.

LES
LES 18.
Nauwkeurig
de juiste
juiste
Nauwkeurig overschrijven,
overschrijven,de
de werkwoorden
werkwoorden in
in de
tijd
brengen, betekenis
betekenis en
en spelling
spelling van
vanmoeilijke
moeilijke woorden
woorden
tijd brengen,
opschrijven
instuderen, vervolgens
vervolgens hardop
hardop lezen.
Ie zen.
opschrijven en
en instuderen,

l.
ANNO.
UIT: QUADRAGESIMO ANNC).
L. 15. UIT:
Tegen
het einde
einde der
der 19e
1ge eeuw
eeuw was
was het
het nieuw
nieuw ont:
ont.
Tegen het
stane
economisch systeem en
en de
deongekende
ongekendetoename
toename
stane economisch
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der
industrie bij
volken zo
zo (uitgroeien
(uitgroeien d.w.),
d.w.),
der industrie
bij de
de meeste volken
dat
de mensenmaatschappij
mensenmaatschappij zich
meer in
in
dat de
zich meer
meer en
en meer
verdelen. De
De ene
ene 5
twee
klassen (blijken
(blijken o.v.t.)
twee klassen
o.v.t.) te
te verdelen.
klasse,
klein in getal
getal (genieten
(genieten o.v.t.)
o.v.t.) vrijwel
vrijwel alle
aIle voor,
voor.
klasse, klein
del
en, welke
welke de
de nieuwe
nieuwe uitvindingen
uitvindingen zo
zoovervloedig
overvloedig
delen,
andere echter,
echter, die
die de
deontzaglijke
ontzaglijke
(bieden
(bieden o.v.t.),
o.v.t.), de andere
ging onder
onder een
een
massa
werklieden (omvatten o.v.t.) ging
massa van
van werklieden
rampzalige
rampzalige armoede
armoede (drukken
(drukkend.w.)
d.w.)en
en (trachten
(trachten o.v.t.)
o.v.t) 1010
tevergeefs
te (bevrijden
(bevrijden inf.)
inf.) uit
uit de
denoden,
noden,waarin
waarin
tevergeefs zich te
toestand (worden
(worden o.v.t.)
o.v.t.)
zij
Deze toestand
zij zich (bevinden o.v.t.). Deze
(aanvaarden d.w.)
d.w.) door
door
natuurlijk
gemakkelijk (aanvaarden
natuurlijk heel
heel gemakkelijk
hen,
die rijk
rijk met
metaardse
aardse goederen
goederen (bedelen
(bedelen d.w.)
d.w.)
hen, die
(menen o.v.t.)
o.v.t.) dat
dat hij
hij het
het noodzakelijke
noodzakelijke ge
ge., 15
15
waren
waren en
en (menen
volg was van economische
economische wetten;
wetten; zij
zij (willen o.v.t.) dan
ook,
dat heel
heel de
de zorg
zorg voor
voor de
deondersteuning
ondersteuning der
der on
on.
ook, dat
gelukkigen
worden opgedragen
opgedragen aan
aan de
de
gelukkigen uitsluitend
uitsluitend zou worden
liefdadigheid,
liefdadigheid een
een schending
schending der
der
liefdadigheid, alsof
alsof de liefdadigheid
rechtvaardigheid
door de
de wet,
wet~ 20
rechtvaardigheidmoest
moest bemantelen,
bemantelen, die
die door
gevers
niet alleen
aIleen (delen
(delend.w.),
d.w.),maar
maarook
ook(bekrachtigen
(bekrachtigen
severs niet
(worden o.v.t.).
o.v.t.). De
Dewerklieden
werkliedendaarentegen,
daarentegen,
d.w.)
d.w.) (worden
door
een hard
hard levenslot
levenslot(drukken
(drukken d.w.),
d.w.),(verdragen
(verdragen
door een
o.v.t.)
slechts met
met de
de grootste
grootsteweerzin
weerzinen
en(weigeren
(weigeren
o.v.t.) dit slechts
onder zulk
zulk een
een hard
hard juk
juk (bukken
(bukken d.w.)
d.w.) 25
o.v.t.)
langer onder
o.v.t.) langer
te gaan.
gaan.
(Uitgave Maasbode-Tijd
Maasbode—Tijd '31.)

G.
18.
G. 18.

Als in
in G.
G. 17.
17.
Werkwoord
Werkwoord

hoeden,
vertellen,
bewonderen,
posten,

o.t.t.
o.t.t.
hoes
ten,
hoesten,
kleden,
verzoeken,
verzachten,

o.v.t.
o.v.t.
beven,
herstellen,
torsen,
slag
en,
slagen,

Deelwoord
Deelwoord

olien,
°lien,
goedkeuren,
leggen,
berekenen.

1.
A. M.
}\1. de
de Jong
Jong geeft
geeft in
inL.L.1414een
eenbeschrijving
beschrijving van
van het
het
1. A.
uiterlijk
sterk in.
in. Deze
Deze grenst
grenst
uiterlijk van
van een
een persoon.
persoon. Hij
Hij is
is er sterk
aan
cen caricatuur.
woord op in
in de
de Woorden,
vVoorden~
aan een
caricatuur. Zoek
Zoek dit woord
lijst.
lijst.
2.
hand en en
en de
de mond
mond
2. Waarmee
Waarmee worden
wordende
de voeten,
voeten, de
de handen
vergeleken? Vindt ge
ge deze
dezcvergelijkingen
vergelijkingentekenend?
tekenend?
vergeleken?
3.
beschrijving van
voorhoofd en de
de ogen
ogen
3. Vertoont
Vertoont de beschrijving
van het
het voorhoofd
ook deze
deze overdrijving?
overdrijving?
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T. 9.

in de
de Woordenlijst.
WoordenIijst. Vergelijk
Vergelijk over
over~
4. Zoek "overlezen"
„overlezen" op in
lezen met
met de
de klemtoon
klemtoon op
op de
de eerste
eerste en
enoverlezen
overlezen met
met
lezen
klemtoon op
op de
de derde
derdelettergreep.
lettergreep.
de klemtoon
Quadragesimo anna
het veertigste
veertigste jaar
jaar
anno betekent:
betekent: in
in het
5. Quadragesimo
1. 15).
]5).40
jaar na een
een voorafgaande
voorafgaande encycliek
encycliek van
vande
de
(Zie L.
40 jaar
Zoek encycliek
encycliek op in
in de
dewoordenlijst.
woordenlijst.
paus. Zoek
paus.
ge welke
welke taal
taal de
depaus
paushierin
hierin gebruikt?
gebruikt? Deze
Dezewordt
wordt
6. Weet ge
meer gesproken,
gesproken, het is
is een
een ........ taal,
taal, in
in tegen
tegen-,
niet meer
tot ........ talen.
tal en.
stelling tot
stelling
7. Wat
Wat betekent:
betekent: De
De toestand
toestand wordt
wordt aanvaard
aanvaard als
als het
het
noodzakelijk gevoIg
economische wetten?
wetten?
noodzakelijk
gevolg van economische
aanvaarden hem
hem aldus?
aldus?
8. Wie aanvaarden
liefdadigheid moet
moet een
een schending
schending der
derrechtvaardig
rechtvaardig.,
9. De liefdadigheid
heid bemantelen. Wat wordt met deze zin bedoeld?
heidbmantl.Wworedzinbl?
10.
betekent: Met
Met de
de mantel
mantel der
der liefde
Hefdebedekken?
bedekken?
10. Wat betekent:
11.
werklieden weigerden
weigerden langer
zulk een
een juk
juk
11. De
De werklieden
langer onder
onder zulk
gebukt
gaan? Wat
Wat betekent
betekent deze
deze uitdrukking?
uitdrukking? Is
Is ze
ze
gebukt te
te gaan?
beroep is
is ze
ze
letterlijk of figuurlijk
figuurlijk gebruikt?
letterlijk
gebruikt? Aan
Aan welk
welk beroep
ontleend?

LES
LES 19.
Nauwkeurig
werkwoorden in
de juiste
juiste
Nauwkeurig overschrijven,
overschrijven,de
de werkwoorden
in de
spelling van
van moeilijke
moeilijke woorden
woorden
tijd
brengen, betekenis
betekenis en spelling
tijd brengen,
hardop lezen.
lezen.
opschrijven
instuderen, vervolgens
vervolgens hardop
opschrijven en
en instuderen,

L.
ENWERKLOOSHEID.
WERKLOOSHEID.
L. 16. GEZIN EN
De
werkloosheid der
der gezinsleden
gezinsleden (oefenen
(oefcnen o.t.t.)
o.t.t.)
De werkloosheid
het onderlinge
onderlinge contact
contact en
en de
de
grote
op het
grote invloed
invloed uit
uit op
en de man
man en
en vader
vader
goede verstandhouding.
verstandhouding. Vroeger,
Vroeger, to
toen
de
voornaamste of uitsluitende
uitsluitende kostwinner
kostwinner was,
was, was
was
de voornaamste
5 hij
daardoor
ook
tegelijkertijd
het
hoofd
van
het
gezin.
hij daardoor ook tegelijkertijd het
van het gezin.
Zowel oorlog,
oorlog, als
toenemende vrouwenarbeid
vrouwenarbeid
als crisis, als toenemende
hebben
op het
het gezin
gezinrevolutionnerend
revolutionnerend (werken
(werken d.w.).
d.w.).
hebben op
Sterk
moet het
hoofd van
van het
het gezin
gezin reeds
reeds zijn
zijn auto,
autohet hoofd
Sterk moet
rite
it hebben
hebben (inboeten d.w.)
d.w.) in
in de
delange
langeoorlogsjaren,
oorlogsjaren,
riteit
10 toen hij
hij ver van de
de zijnen
zijnen (blijven
(blijven o.v.t.);
o.v.t.); maar
maar wellicht
wellicht
een lieflijke
lieflijke herinnering
herinnering voort,
voort~
(blijven
(blijven o.v.t.)
o.v.t.) toen nog een
bestaan.
(gebeuren o.t.t.)
o.t.t.) het
het maar
maar al
al te
te vaak,
vaak, dat
dat de
de
bestaan. Nu (gebeuren
"heer
huizes" jarenlang
jarenlang werkloos
werkloos is,
is, daarentegen
daarentegen
„beer des huizes"
de
kinderen werken
de huishouding
huishouding moeten
moeten onder,
onder~
de kinderen
werken en de
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steunen. Vooral
Vooral in
in de
de Verenigde
Verenigde Staten,
Staten. waar
waar een
een ar:
ar~ 15
15
steunen.
beider van boven de
de veertig
veertig al
al zeer
zeermoeilijk
moeilijk meer
meer werk
werk
o.t.t.), worden
worden huisvaders
huisvaders van
van betrekkelijk
betrekkelijk nog
nog
(vinden o.t.t.),
vananderen
anderenafhankelijk.
afhankelijk.
leeftijd volledig
volle dig van
jonge leeftijd
crisis (hebben
(hebben o.t.t.)
o.t.t.) nog
nog veel
veel meer
meer op
op haar
haar ge,
ge~
De crisis
wet en. Onderzoekingen
Onderzoekingen inin Duitsland
de Ver,
Ver~ 20
weten.
Duitslanden
en de
enigde Staten hebben
hebben (aantonen
(aantonen d.w.),
d.w.), dat
dat het
hetaantal
aantal
enigde
gezinnen, dat
deze tijden
tijden uit
uitnoodzaak
noodzaak bij
bijelkaar
elkaar
gezinnen,
dat in deze
won en, zeer
zeer groot
groot is;
is; het
hetfamilieleven
familieleven (worden
(worden
gaat wonen,
gaat
o.t.t.) daardoor
daardoor vanzelfsprekend
vanzelfsprekend sterk
sterk (beinvloeden
(beYnvloeden
o.t.t.)
En toch
toch isis het
hetondanks
ondanksalles
allesopmerkelijk,
opmerkelijk, dat
dat 25
d.w.). En
d.w.).
onderzoekingen naar
gezinsverhoudingen in werk,
werk~
onderzoekingen
naar de gezinsverhoudingen
loze families
families uitwijzen,
uitwijzen, dat
door de crisis
crisis lang
lang niet
niet
loze
dat door
elkaar verruwen.
verruwen. Ook
Ook bier
hier
altijd de gevoelens
gevoelens jegens
jegens elkaar
altijd
moet men zich voor
voor generaliseren
generaliseren (alles
een kam
kam
(alles over een
moet
scheren)
Zoals bij
bij iedere
iedere mensen,
mensen~ 30
scheren) (hoeden
(hoeden inf.).
inf.). Zoals
groep
(kunnen o.t.t.)
o.t.t.) men
men ook
ook bier
hier vaak
vaak een
een
groep in
in nood (kunnen
en opofferingsgezindheid
opofferingsgezindheid waar,
waar~
toenemende solidariteit en
nemen.
(Uit: De Toorts,
Toorts, 1933
:\. Sternheim.)
Sternheim.)
1933 door
door A.

1.
deelwoorden van
van dedesterke
sterke
werkwoorden
hebben
werkwoorden
hebben
1. De deelwoorden
stamverandering en
en eindigen
eindigen op
op:en.
~en.
stamverandering

C.
G. 19.

Schrijven
schreef —
- ik
ik heb
heb (had)
(had)
Schrijven- —ik
ik schrijf
schrijf -— ik
ik schreef
geschrcven.
geschreven.
Bieden - ik
bied —
- ik bood
bood -- ikikheb
heb(had)
(had)geboden.
geboden.
ik bied
2.
in G.
G. 18.
18.
2. Als in
hijsen,
Ie zen, berijden,
berijden, schelden,
schelden, vechten,
vechten, rijzen,
rijzen, glijden,
glijden,
hijsen, lezen,
kruipen,
braden, vinden,
vinden, wijzen,
wijzen, verdrijven,
verdrijven, buigen,
buigen,
kruipen, braden,
winden,
zouten.
winden, zouten.
N.B.
op braden
braden en
en zouten.
zouten.
N.B. Let op
B en p, dden
van een
een woord
woord of
oflettergreep:
lettergreep:
aan 't slot van
en t aan
Om
cen kind
kind beleefdheid
beleefdheid te
leren geeft
geeft men
men het
het als
als
Om een
te leren
schrijfvoorbeeld:
hand komt
komt men
men door
door
schrijfvoorbeeld:"Met
„Metde
de hoed
hoed in
in de hand
het
land". Of: „Een
"Een ding,
ding, dat
dat gij niet
niet sparen moet, dat
het ganse land".
is
rand van
van uw
uw hoed."
hoed." Dit
Dit spreekwoord
spreekwoord is
is echter
echter moeilijk
moeilijk
is de rand
toe
passen door
door de
de velen
velen die
die in
indeze
dezetijd
tijdrondlopen
rondlopen met
met
toe te passen
een bloot hoofd.
hoofd. Een
Een waarlijk
waarlijk groot mens wordt
wordt geacht
geacht door
door
vijand
goed als door
door vriend.
vriend. Een
Een zeehond
zeehond heet
heet ook
ook wel
wei
vijand zo
zo goed
rob.
eind van
van 't
't lied
lied isis steeds:
steeds: betaal
betaal jejeschuld.
schuld. Dit
Dit
rob. Het
Het eind
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s.S. 11.
11.

denkbeeld is wijd en zijd verspreid. De landman geeft in de
lente aan de aarde het zaad, in de hoop weer rijkelijk vrucht
te oogsten in de herfst. Wij zongen een strijdlied uit voile
borst. De onvoorzichtige knaap viel uit de boom op de
grond en brak een rib. De vogel vloog weg, leek spoedig
slechts een stip en verdween daarna geheel uit het gezicht.
Die luidspreker is voor de huiskamer niet geschikt: de
muziek klinkt veel te hard. In onze samenleving komt men
in de regel verder met een goed verstand, dan met een goed
hart. Tijd is geld. Nood breekt wet. Beter een half ei dan
een lege dop. Beter benijd dan beklaagd. Beter een vogel in
de hand dan tien in de lucht. De een zijn dood is de ander
zijn brood, en omgekeerd. Haastige spoed is zelden goed.
Een man een man, een woord een woord. Uit een gedicht
van den „Schoolmeester":
Een paard naar den acrd
Is er nog eer dan zijn staart;
Hij doet het te voet
Net zo gauw en zo goed
Als een ander te paard het doet.
In bovenstaande zinnen zijn een groot aantal woorden,
eindigend op d of t, b of p. Die b en d worden telkens uit
gesproken als p en t. Bij verlenging hoort men weer de b of d.
Voorbeelden: rib — ribben; strijdlied — strijdliederen.
0. 10. Als voorzitter van de afdeling A ener vakvereniging is
het Uw taak, de vergadering te sluiten, waar een der hoofd,
bestuurders het woord heeft gevoerd. Zet Uw sluitingswoord
op papier.
Opmerkingen:

1. De mensen willen naar huis: maak het kort!
2. Dank den spreker — vat in enkele zinnen zijn betoog
samen — wek de aanwezigen op tot verdere studie over
het besproken onderwerp.

LES 20.
G. 20.

Als in G. 19: kiezen, nemen, vangen, spreken, gaan, staan,
slaan, verkopen, worden, zwemmen, houden, dragen, stuiten,
kijken, komen.
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Herhaling van S4 — S41.
S. 12.
1. Kan U verklaren, waarom in het fragment „Gezin en
werkloosheid" (L. 16) de woorden „beer des huizes"
tussen aanhalingstekens staan?
2. Geef een verklaring van het gebruik der hoofdletters in
het fragment.
3. Maak van de volgende zinnen een aanhaling:
Hij schreef me, dat hij de volgende week bij me zou zijn.
De spreker begon met de opmerking, dat hij niet meer
wilde zeggen, dan hij verantwoorden kon.
In de bijbel staat, dat in veel weten veel verdriet ligt.
De leraar vroeg zijn leerlingen, of zij het verhaal van
den rijken jongeling goed begrepen hadden.
1. In welk opzicht hebben oorlog, crisis en vrouwenarbeid T. 10.
revolutionnerend op het gezin gewerkt? (Zie L. 16).
2. Wat wordt opmerkelijk genoemd?
3. Welke gevoelens worden zelfs versterkt?
4. Wat betekent: Zijn autoriteit heeft ingeboet?
5. Wat betekent: autoritair optreden?
6. De vorm auto: komt in meer woorden voor: bijv. auto:
nomie, automobiel, autobiografie, autocratisch.
Welke
algemene betekenis heeft dit deel? (raadpleeg ook de
woordenlijst).
7. Zoek ook solidariteit op.
8. Welke van de twee daar genoemde uitdrukkingen zou
bier het best gebruikt kunnen worden?

LES 21.
Nauwkeurig overschrijven, de werkwoorden in de juiste
tijd brengen, betekenis en spelling van moeilijke woorden
opschrijven en instuderen, vervolgens hardop lezen.

ARBEIDERS UIT EEN NABIJ VERLEDEN.
L. 17.
Niemand heeft beter dan Troelstra die hopeloze
dagen (schilderen d.w.), toen hij bij zijn politieke af,
scheid in 1925 een terugblik (werpen o.v.t.) op de tijd
van het begin van zijn optreden:
,,Door overheid en wet (negeren d.w.), door een 5
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harteloze
van grotere
grotere en
enkleinere
kleinereondernemers
ondernemers
harteloze kliek
kliek van
als
(behandelen d.w.)
tot op
op het
hetmerg
merg uitge,
uitge~
als slaven (behandelen
d.w.) en tot
buit,
werden de
de arbeiders
arbeiders door
door hun
hunnatuurlijke
natuurlijke voor,
voor~
buit, werden
vechters en beschermers uit de eigen klasse steeds
steeds meer
meer
10
tegen zich zelve
zelve (keren
(keren d.w.).
d.w.). Hun
Hun politieke
politieke actie
actie was
was
10 tegen
een caricatuur,
caricatuur, hun
hun schamel
schamel begin
begin van
van vakorganisatie
vakorganisatie
was
de speelbal
speelbal van
van het
het onverstand
onverstand en
ende
deheerszucht
heerszl1cht
was de
van enkele
enkele politieke
politieke leiders;
leiders; de
de ganse
ganse beweging
beweging was
was
van
tot machteloosheid
machteloosheid en
en zelfvernietiging
zelfvernietiging (doemen
(doemen d.w.).
d.w.).
15
Daarbij
zij overgelaten aan een geestelijke
geestelijke ellende
ellende
Daarbij was zij
van
ergste soort.
soort. Het
Het oude
oude geloof
geloofhad
hadzij
zij(verliezen
(verliezen
van de ergste
d.w.);
de doffe
doffe berusting
berusting en
en de
de slaafsheid
slaafsheid der
der
d.w.); voor
voor de
in oude
oude denkvormen
denkvormen vastzittende
vastzittencie massa
mass a was
was bij
bij haar
haar
een somber cynisme,
cynisme, (afwisselen.
(afwisselen d.w.)
d.w.) door vlagen
vlagen van
van
20 een onzinnige
onzinnige hoop
hoop op
op een
eenwonderdadige
wonderdadige revolutie,
revolutie, in
in
de
plaats (treden
(treden d.w.);
d.w.); haar
haar ongeloof
ongeloof was
was zonder
zonder
de plaats
vroomheid, een Jan Rappisme zonder besef
besef der
der waarde
waarde
vroomheid,
van
grote levensvragen.
levensvragen. Zo
was zij
zij op
opgeestelijk
geestelijk
van de grote
Zo was
gebied
zwerver in de
de woestijn,
woestijn, zonder
zonder hoop,
hoop, zon,
zon~
gebied een zwerver
stuur, zonder zedelijk besef, de
de gemakkelijke
gemakkelijke prooi
prooi
25 der
der stuur,
van
ieder, die dom
dom of
of misdadig
misdadig genoeg
genoeg was,
was, haar
haar zijn
zijn
van ieder,
eigen
onwetendheid of gebrek
gebrek aan
aan moreel
moreel gevoel
gevoel als
als
eigen onwetendheid
het middel
middel tot redding
redding uit
uit de
de nood
nood voor
voortetehouden."
houden."
het
eUit: Joh.
Joh. Winkler:
Winkler: Pieter Jelles
lelles Troelstra.)
Troelstra.)
(Uit:

C.
21. 1.1. De
De onveranderde
onveranderde vorm
vormvan
vanhet/tel
werkwoord
(infinitief)
werkwoord
(infinitief)
G. 21.

krijgen we:
we:
a.
Na
te:
Men
tracht in
in Leeuwarden
Leeuwarden een
een afdeling
afdeling te
Men tracht
a.
stichten.
stichten.
b.
dal, zulk
zulk enz. Het wandelen
wandelen (of: Wandelen)
Wandelen)
b. Na hel,
het, dat,
op
de wallen
wallen isis verboden.
verboden. Dat zingen
zingen verveelt
verveeltme.
me.
op de
c.
In combinatie
combinatie met
met vormen
vormen van
van dedewerkwoorden
werkwoorden
c. In
zulien,
kunnen, mogen,
mogen, moeten,
moeten,wallen,
willen, b.v.:
zullen, kunnen,
Hij
(komen —
- wachten).
wachten).
Hij zal (komen
Hij
zou (komen
(komen —
- wachten),
wachten), enz.
enz.
Hij zou

2.
tot nu
nu toe
toebehandelde
behandelde vormen
vormen horen
horen tot
tot de
de aan,
aan~
2. AIle
Alle tot

lonende wijs (de werkelijkheidsvorm).
3.
Deelwoorden.
3. Deelwoorden.
1. Heeft zijn
zijn gedrag
gedrag je
je niet
niet(bevreemden)?
(bevreemden)?
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tonedwijs(rklhvom).

2. Met veel moeite heeft de politie de rust weer (hero
stellen).
3. Wij hebben al zo lang naar vacantie (hunkeren).
4. Dat schip is te zwaar (beladen).
5. Zus heeft vannacht weer lelijk (hoesten).
6. Heb je je onderwijzer niet (groeten)?
7. De oogst ging in de storm (verliezen).
8. Het bouwvallige huis is (afbreken).
9. Wat heeft hij zich nu weer (inbeelden)?
10. Hij heeft de moeilijkheden niet eens (snappen).
11. Ik heb die man nooit (geloven).
12. Wat heeft je moeder je (beloven)?
13. Het bos is door de storm nagenoeg geheel (vero
woesten).
14. De roekeloze chauffeur werd zwaar (beboeten).
15. Je hebt een keurige brief (schrijven).
16. Wat heb je hem (meedelen)?
17. Heb je die brief nog niet (beantwoorden)?
18. De zieke heeft veel pijn (lijden).
19. Hij heeft geen vinger (uitsteken).
20. De kamer is nieuw (behangen).
1. Regel 1-29 is een lange aanhaling: niet uit een gesprek, I. 8.
maar uit een boek. (Zie L. 17).
2. Lees de zin: Hun politieke actie was een caricatuur,
hun schamel begin van vakorganisatie was de speelbal van
het onverstand en de heerszucht van enkele politieke leiders;
de ganse beweging was tot machteloosheid en zelfvernietio
ging gedoemd. (r. 10-14).
Deze zin is uit drie zinnen samengesteld. De eerste en de
tweede worden gescheiden door een komma, de tweede en
derde door een punt-komma. Wanneer we hier de zinnen
in hun vorm en hun betekenis goed nagaan, zien we ook
werkelijk, dat de eerste twee zinnen als 't ware evenwijdig
lopen. Het verband is vrij sterk, de afscheiding gering. Zin 3
is als 't ware een samenvatting van de beide eerste, het
verband met het vorige is Tosser, de afscheiding duidelijker.
Vandaar de puntokomma. Ook de zin in de regels 16-23
valt in drie delen uiteen, die door een punt-komma gescheio
den worden. Bij het luid lezen is de toon als bij de punt.
Het is niet precies uit te maken, wanneer men een punt,
wanneer een puntokomma moet schrijven. Dat hangt van de
opvatting van den schrijver af. In twijfelachtige gevallen zet
men het best een punt.
5
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0. 12.

Er is geld nodig voor een Sinterklaasfeestje.
Schrift als secretaris van het comite, dat dit feest organl%
seert, een bedelcirculaire.
Voorbeeld:

Alkmaar, datum postmerk.
L.S.,
Al vele jaren heeft de „Vereniging tot Oprichting en
Instandhouding van Speeltuinen" te Alkmaar de gewoonte,
met Sinterklaas een feest te geven aan de kinderen parer
leden....
Vertel, hoe dat gewoonlijk ging: een onderonsje, uit de
kas der vereniging betaald. Waarom dit nu niet voldoende
is: ook andere kinderen dan die van leden toegelaten —
grate armoede van vele leden noodzaak van wat betere
cadeau's dan vroeger enz.
Wijs op de betekenis van dit feest voor kinderen. Doe
een beroep op alle inwoners van Alkmaar am mild te
steunen.
Onderstaande slip wordt a.s. Zaterdag afgehaald.
Voor het bestuur:
, voorzitter.
, secretaris.
Hiertangs afscheuren.

Ondergetekende wenst de „Vereniging tot Opriehting en
Instandhouding van Speeltuinen" te Alkmaar te steunen:
a. door toe te treden als donateur der vereniging a 1 .
(minimum 1 5. per jaar);
b. door een gift voor het Sinterklaasfeest in 1933 van f . . . .
c. door toe te treden als lid der vereniging a I
(minimum f 1.— per jaar).
Doorhalen wat niet gewenst wordt.
Naam:

Adres:

LES 22.
Nauwkeurig overschrijven, de werkwoorden in de juiste
tijd brengen, betekenis en spelling van moeilijke en vreemde
woorden opschrijven en instuderen, vervolgens hardop leden.

1. 18. HET ROTTERDAMSE CON GRES.
De volgende ochtend ben ik naar Rotterdam gegaan.
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Bet
is mij
mij nog
nog steeds
steeds niet
nietmogelijk,
mogelijk, zonder
zonderontroering
ontroering
Het is
aan de
ontvangst op
op het
het congres
congres terug
terug te
te denken.
denken. De
De
aan
de ontvangst
trouw, de kameraadschap,
kameraadschap, die
zware en voor
voor
trouw,
die ik
ik in
in dat
dat zware
beslissende uur
uur van
van de
de socialistische
socialistische
mijn
mijn verder
verder leven beslissende
arbeidersbeweging (ondervinden d.w.),
d.w.), kunnen
kunnen niet
niet met
met
arbeidersbeweging
woorden worden
worden beschreven.
beschreven. Ilc
Ik (staan
(staan o.v.t.) daar
daar en
en
woorden
een zee
zeevan
vanjuichende,
juichende,ontroerde
ontroerdemakkers.
makkers.
voor mij was een
heer Hans,
Hans, die
die het
het congres
congres (bijwonen
(bijwonen o.v.t.),
o.v.t.), be
be~
De heer
schrijft
eenvoudige woorden:
woorden: „En
"Enaan
aan
schrijft het ogenblik met eenvoudige
het eind
eind verscheen
verscheen Troelstra
Troelstra zelf.
zelf. Geweldig
Geweldig was
was de
de
het
ovatie,
hem ten
ten deel
dee I viel.
viel. Mannen
Mannen en
en vrou•en
vrouwen
ovatie, die
die hem
(schreien
en zongen
zongen bevend
bevend de
deInternationale.
Internationale.
(schreien o.v.t.)
o.v.t.) en
Troelstra stond
doodsbleek op
het podium.
podium. Het
Het was
was
Troelstra
stond doodsbleek
op het
diep~roerende uiting
uiting van
vanaanhankelijkheid."
aanhankelijkheid." Een
Een
een
een diep,roerende
onzer jongeren,
jongeren, Koos Vorrink,
Vorrink, schreef:
schreef: „Het
"Het was
was mid,
mid~
onzer
den
de redevoering
redevoering van
van den
den afgevaardigde
afgevaardigde der
der hail
han~,
den in de
dels~ en kantoorbedienden, dat het publiek in de zaaldelsnkatorbi ,dhepulkinza
Troelstra
door een deur
deur op
op het
het toneel
toneelzag
zagverschijnen.
verschijnen.
Troelstra door
menigte uit
uit in
in gejuich
gejuich
Minutenlang
Minutenlang (barsten
(barsten o.v.t.) deze menigte
en daverend
daverend handgeklap,
handgeklap, terwij1
terwijl hij
hij naar
naar
gejubel en
en gejubel
voren (treden o.v.t.), moeilijk
moeilijk bedwingend,
bedwingend, wat zijn
zijn ziel
ziel
en voortdurend
voortdurend houdend
houdend die
diepijnlijke
pijnlijke
(beroeren
(beroeren o.v.t.), en
ernst op zijn gelaat.
gelaat. Hij
die menigte
menigte van
van
Hij (groeten o.v.t.) die
groot en
en mild
mild gebaar,
gebaar, als
als (druk,
(drub
arb
eiders met
arbeiders
met een
een zo groot
hij hen
hen allen
allen persoonlijk
persoonlijk de
de hand,
hand, ter
ter bezege,
bezege~
ken o.v.t.) hij
ling
hun onverbrekelijk
onverbrekelijk bondgenootschap.
bondgenootschap. En
En toen
toen
ling van hun
brak los, hier en daar
daar en
en overal,
overal, schor,
schor, wild,
wild, onstuimig
onstuimig
brak
en geschroeid
geschroeid van
van ontroering,
ontroering, een
een onverstaanbaar
onverstaanbaar lied,
lied,
dat eindelijk
eindelijk opsteeg tot
tot een
een donderend
donderend ref
refrein
van de
de
rein van
Interna
tionale."
Internationale."
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(Uit: P.
P. J.J. Troelstra:
Troelstra: Storm.)
Storm.)

Invullen
en deelwoord):
deelwoord):
G.
Invullen (o.t.t. en
G. 22.
1.
hout (ontbranden).
(ontbranden). Het
Het isissnel
snel(ontbranden).
(ontbranden).
1. Het hout
2.
kwitantie. Ze heeft
heeft de
dekwitantie
kwitantie
2. Moeder
Moeder (betalen)
(betalen) de
de kwitantie.
(bctalen).
(betalen).
3.
kind (ontwikkelen)
(ontwikkelen) zich
is stevig
stevig (ont
(ont.
Dat kind
zich goed.
goed. Het
Het is
3. Oat
wikkelen).
4.
(beloven) van
van alles.
alles. Hij
Hij heeft veel
veel te
te veel
veel(beloven).
(beloven).
Hij (beloven)
4. Hij
5.
(vcrtcllen) dat
dat nieuws?
nieuws? De
De zegsman
zegsman heeft
heeft we!
weI vaker
vaker
5. Wie (vertellen)
onwaarheid
onwaarheid (vertellen).
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6. (onthalen)
(onthalen) moeder
jullie op
op pannekoeken?
pannekoeken? Moeder
Moeder
6.
moeder jullie
ons op
op pannekoeken
pannekoeken (onthalen).
(onthalen).
heeft ons
7.
7. Waarom
Waarom (beantwoorden)
vraag niet?
niet? 1k
Ik heb
heb die
die
(beantwoorden) je
je die
die vraag
vraag al
al eerder
eerder (beantwoorden).
(beantwoorden).
vraag
8. Men
Men (bevrijden)
(bevrijden) de
gevangene. De
gevangene is (be,
(be:
8.
de gevangene.
De gevangene
vrijden).
9. Hij
Hij (verloochenen)
(verloochenen) zijn
zijn beginselen
beginselen nooit. Hij
Hij heeft
heeft zijn
zijn
9.
beginsel nooit
nooit (verloochenen).
(verloochenen).
beginsel
10. Hoeveel
Hoeveel boterhammen
boterhammen (verorberen)
heb er
er pas
pas
10.
(verorberen)jij?
jij? Ik
Ik heb
(verorberen).
zes (verorberen).

s. 13.

F en vv aan
aan 't't begin
begin van
van een
eenwoord.
woord.
Lees aandachtig
aandachtig onderstaande
de woor
woor:,
Lees
onderstaandezinnen
zinnenen
en let
let op de
den die beginnen met ff en v.
v.
denibgmt
De
vijver in
in het
het bos
bosisiseen
een
verzamelplaatsvan
vanallerlei
allerlei
De vijver
verzamelplaats
vogels. In
In kleine
kleine plaatsen
plaatsen heet
heet een
een gehuwde
gehuwde vrouw
vrouw alleen
aIleen
vogels.
maar vrouw,
juffrouw of mevrouw,
mevrouw, al
al naar
naar haar
haar echtvriend
echtvriend
maar
vrouw, juffrouw
tot de
de arbeiders,
arbeiders, de kleine
kleine burgers
burgers of tot
tot de
devoorname
voorname lui
lui
gerekend wordt.
felle vorst
vorst deed
deed het
hetwinterkoren
winterkoren be
be:
gerekend
wordt. De
De felle
vriezen. Flink
ferm aangevat
aangevat valt de
de meeste
meestearbeid
arbeid licht.
licht.
vriezen.
Flink en
en ferm
Een
Friesland noemt
noemt zich
zichgraag
graag een
eenvrije
vrijeFries.
Fries.
Een bewoner van Friesland
Deze fontein
fontein werkt
werkt alleen
aIleen bij
bij feestelijke
feestelijke gelegenheden.
gelegenheden. Ook
Ook
deze
forse poging
poging leidde
leidde niet
niet tot
tot het
hetvurig
vurigbegeerde
begeerdedoel.
doel.
deze forse
Met
vlijt en ijver
ijver vordert
vordert men
men het
het meest.
meest. Een
Een goed
goedvriend
vriend
Met vlijt
is niet blind
blind voor onze fouten
fouten en
en feilen.
feilen. We
We genoten
genoten van
van de
de
film
"Fakkelgang". Wees
zo
film „Fakkelgang".
Weesmet
metden
den valsen
valsen vent
vent toch
toch niet zo
familiair.
vaak een
een vrucht
vrucht van
van rijke
rijke fantasie.
fantasie.
familiair. Een
Een leugen
leugen isis vaak
De Hallemannetj
Hallemannetjes
een bar
barfatsoenlijke
fatsoenlijkefamilie.
familie.
es waren
waren van een
Een
hij is een
een fat
fat en
enzij
zijeen
cenfeeks.
feeks.Amersfoort
Amersfoort
Een mooi
mooi stel:
stel: hij
ligt
in de
de Gelderse
Gelderse vallei.
vallei. De
Deverliefde
verliefde Frans
Frans noemde
noemde zijn
zijn
ligt in
meisje
de staart.
staart. Vissen
Vissen
meisje altijd
altijd "mijn
„mijn fee".
fee". Het
Het venijn
venijn zit
zit in de
hebben
hebben vleugels.
vleugels. Die firma
firma houdt
houdt er
er
hebben vinnen,
vinnen, vogels
vogels hebben
fijne
man tracht
tracht zich
zich vroom
vroom en
en gods
gods.,
fijne manieren
manieren op
op na.
na. Die
Die man
dienstig voor te doen, toch voelt ieder in hem een veinzaarddienstgvor ,cheltidrnmvzad
of
noemt hem
hem een
een femelaar.
femelaar. Ik
Ik maakte
maakte in
in mijn
mijn haast
haast een
een
of noemt
lelijke
£later.
lelijke flater.
Zet de woorden
woorden met
met ff en
met vv onder
onder elkaar.
elkaar.
en die met

ff en
en v:
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doof
dove
doof -- dove
staf -- staven
weef
- wij
wij weven
weven
weef —
roof
rover
roof --- rover
lief
lieverd
lief --- lieverd

wevcrij
weverij

Na een lange klinker verandert de f bij verlenging van
het woord vaak in een v.
naast begrafenis
begraven
naast lafenis
laven
naast geriefelijk
gerieven
naast liefelijk
lieverd
s en z

huizen
huis
bazig
baas
ik lees — wij lezen — de lezer
wijzer — de wijze
wijs
1. Hoe was volgens Troelstra de verhouding van de over,. T. 11.
heid tot de arbeiders (zie L. 17).
Troelstra spreekt van een harteloze kliek van onder,
nemers. Wat betekent het woord kliek?
3. Zouden de leden van de burgerlijke klasse dit woord
ook voor de ondernemers gebruiken?
4. Waarom spreekt Troelstra van harteloos?
5. Waarom wordt bier gesproken van „natuurlijke" voor
vechters uit de eigen klasse?
6. Welke eigenschap dicht Troelstra sommige politieke
leiders toe?
7. Wat was voor het oude geloof in de plaats gekomen?
8. Waarvan is Jan Rappisme gevormd?
9. Organiseren staat in verband met het woord orgaan, een
woord met veel betekenissen.
Wat betekent: de zangeres heeft een mooi orgaan.
„Het Volk" is het orgaan van de S.D.A.P.
Het hart is een onzer belangrijkste organen.
10. Vul in: Hij kan goed organiseren, hij is een goed
talen ten.
hij heeft
i 1. Zoek het woord moraal op in de woordenlijst.
12. Wat betekent: hij is iemand van hoge moraliteit?
13. Drie personen beschrijven in L. 18 het binnentreden
van Troelstra. Welke drie?
14. Welk bondgenootschap werd er bezegeld.
15. Welke handeling voelde Vorrink als een bezegeling
ervan.
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LES 23.
L. 19. BAT'A DE DICTATOR.
Bat'a is de grootste schoenmaker van deze eeuw. Dat
is geen kleinigheid. Maar hij is geen Ford of geen
Walther Rathenau. Hij is ook een kind van deze streek.
Buiten de schoenmakerij, zijn fabriek of wat er mee in
5 verband staat, heeft hij voor niet veel dingen belling=
stelling. In de fabriek is hij dictator. Naast hem is geen
enkele macht en niemand (worden o.t.t.) ontzien. Bro,
deloos zal hij niemand maken. Maar zonder aarzelen
smijt hij zijn afdelingschefs van de ene in de andere
10 positie en, als hem dat zo past, (donderen o.t.t.) hij ze
van hun voetstuk of en kunnen ze weer opnieuw be,
ginnen.
Van deze dictatoriale practijk van de smalle kant
hebben de leiders in de eerste plaats de last. Indirect
15 (wreken o.t.t.) het stelsel zich ook op de arbeiders.
Juist door de wijze, waarop hij met zijn medemen,
sen (huishouden o.t.t.), (gelukken o.t.t.) het Bat'a niet,
de ideale sfeer te scheppen, waar hij met opoffering
van veel geld en tijd naar (streven o.t.t.).
20
Tegenover elkaar zijn de leiders uiterst wantrouwig.
Ieder (voelen o.t.t.) zich onzeker en (trachten o.t.t.)
aan verantwoordelijkheden te ontkomen. leder is op
zijn hoede. De consequentie van de toon in de directie%
kamer is de oude onderofficierstoon in de werkzalen.
25 De op hun beurt weer gehitste leiders behandelen hun
mensen bars en verlangen onvoorwaardelijke onder;
worpenheid. Het recht van iederen arbeider tot direct
beklag bij Bat'a en zijn spreekwoordelijke rechtvaardig,
heid zijn natuurlijk een onvoldoende correctief tegen
30 de willekeur, die de massa van eenlingen als het ware
(uitlokken o.t.t.).
Hoe weldoordacht en edel van opzet het Bat'a,
systeem ook is, in de practijk (kieven o.t.t.) het de
gruwelijke fouten van elk fascistisch, op de dictatoriale
35 macht over weerlozen berustend regime aan.
(J. W. Matthijssen in Het Volk.)

G. 23. 1. Als men met een werkwoord iets beveelt of verzoekt,
staat het werkwoord in de gebiedende wijs:
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a. Jongen, ga heenl
b. Jongens, doet nu flink je best.
2. In de gebiedende wijs enkelvoud schrijft men de stam
van het werkwoord. (1a).
3. In de gebiedende wijs meervoud schrijft men de stam
+ t (lb).
4. Deze laatste vorm wordt in de gesproken taal zo goed
als niet gebruikt; in de geschreven taal door sommigen
gehandhaafd.
5. Invullen:
1. (Wenden) u (enk.) onmiddellijk tot de politie.
2. (Behandelen) de dieren met zachtheid, (sparen) de
vogels.
3. (Proberen) het nog eens, jongens.
4. (Voeden) u (my.) met fruit.
5. (Wachten) u voor namaak!
6. (Spatten) toch niet zo.
7. (Rijden) zo snel je kunt, Jan.
8. (Treden) toch wat doortastender op, kameraad.
9. (Beloven) alleen wat je volbrengen kunt.
10. (Kleden) je warm, jongen.
Aanvoegende wijs.

6. De aanvoegende wijs (de mogelijkheidsvorm) drukt uit,
dat het mogelijk of wenselijk is, dat de werking geschiedt.
Moge hij spoedig komen. Lang leve Moeder!
7. Behalve in enkele vaste uitdrukkingen komt de aan%
voegende wijs niet meer voor. Zijn vormen zijn vet.vangen door de vormen van de aantonende wijs.
De s aan 't eind van een woord wordt, als hij niet onmid% S. 14.
dellijk op een korte klinker volgt, dikwijls een z.
Dikwijls, maar lang niet altijd. Let maar eens op:
kaars — kaarsen
paars — paarse
krans — kransen
ik wens -- wij wensen
kous
ik dans — wij dansen
kousen
vals — valse
Aan 't eind van een woord of lettergreep staat nooit een z
en tegenwoordig ook Been sch, behalve in de uitgang isch.
Belgisch geld — Oostindisch doof — Een Egyptisch graf —
Sporadisch voorkomen.
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O.
12.
0. 12.

Lees een
een verhaal
of zie
Lees
verhaal of
zie een
een film
film en
en vertel
vertel inineen
eenpaar
paar
bladzijden
inhoud.
bladzijden de inhoud.
en alleen
aIleen de
dehoofdfiguren.
hoofdfiguren. Geen
Geen
Alweer:
hoofdzaken en
Alweer: de hoofdzaken
telegramstijl.

LES
LES 24.
24.
Nauwkeurig overschrijven,
de juiste
juiste
Nauwkeurig
overschrijven,de
de werkwoorden
werkwoorden in
in de
spelling van
van moeilijke
moeilijke en
envreemde
vreemde
tijd
tijd brengen,
brengen, betekenis en spelling
instuderen, vervolgens
vervolgens hardop
hardop lezen.
lezen.
woorden
opschrijven en instuderen,
woorden opschrijven

L.
DESCHOOL
SCHOOLEN
ENDE
DEVOLKSGEZONDHEID.
VOLKSGEZONDHEID.
L. 20. DE
Het
goed uitgeruste,
uitgeruste, niet
niet vermoeide
vermoeide en
en voldoende
voldoende
Het goed
staatininbetrekkelijk
betrekkelijk korte
korte
gevoede
gezonde kind is
is in
in staat
gevoede gezonde
tijd vee
in zich
zich op
op tetenemen,
nemen,mits
mitsde
deomstandigheden,
omstandigheden,
tijd
veelI in
waarin het
tijdens het
het lesgeven
lesgeven (plaatsen
(plaatsen d.w.)
d.w.) is,
is,
waarin
het kind tijdens
5 aan
Onder de
de laatste
laatste
aan hygienische voorwaarden voldoen. Onder
verstaan we goede
goede temperatuur
temperatuur (te
{te warme
warme en
en vochtige
vochtige
verstaan
lucht
(maken o.t.t.)
warm of te
te
lucht (maken
o.t.t.) slaperig),
slaperig),dus
dus niet
niet te
te warm
koud, zuurstofrijke
zuurstofrijke atmosfeer, goede verlichting,
verlichting, rust
rust en
en
stilte.
de leerkracht
leerkracht een
een „levend"
"levend" individu
individu vol
vol toe,
toe~
stilte. Is de
10
kinderliefde, daarbij
daarbij paedagoog
paedagoog —
- niet
niet om,
om~
10 wijding en kinderliefde,
dat
hij
(menen
o.t.t.),
dat
het
brevet
van
onder~
dat hij (menen o.t.t.), dat het brevet van onder,
wijzer{es) hem
hem of
of Naar
haar tevens tot
totofoffici
eel opvoedkun
opvoedkun~,
wijzer(es)
ficieel
dige (stempelen o.t.t.) - dan Ioopt alles vlot en ge~dige(stmplno.)—datlesvong,
smeerd.
(leren o.t.t)
o.t.t) de
de ervaring,
ervaring, dat
dat wij
wij in
in
smeerd. En
En dan
dan (leren
15 de
openlucht~
of
gezondheidsscholen,
in
vacantie~
de openlucht, of gezondheidsscholen, in vacantie,
kolonies met
met zoveel
zoveel minder
minder uren
uren toekunnen
toekunnen om
om het,
het~
kolonies
zelfde
Ieerprogramma
met
succes
te
volgen,
dan
in
zelfde leerprogramma met succes te volgen, dan in
slecht ingerichte lokalen, waar de
de kinderen
kinderen (vermoeien
(vermoeien
d.w.)
slecht (verzorgen
(verzorgen d.w.)
d.w.) met
met niet
nietgeneeskundig
geneeskundig
d.w.) en slecht
behandelde gebreken
komen. Men
Men (komen
(komen
20 behandelde
gebreken ter
ter schole komen.
o.t.t.) vaak in de
de bovengenoemde
bovengenoemde hygienische
hygienische instituten
instituten
bijkans de
van het
het aantal
aantal schooluren
schooluren uit
uit van
van
met bijkans
de helft van
de
gewone lagere
lagere school.
school. Wij
Wij bedoelen
bedoelen hiermede
hiermede te
te
de gewone
dat de
de sociaaI~hygienist,
deel
(betogen
(betogen inf.)
inf.) dat
sociaalohygienist,die
die een
een deel
25 van
van de
de schooltijd
schooltijd opeist
om de
de gezondheid
gezondheid der
der kin,
kin~
opeist om
25
deren te bevorderen,
bevorderen, het onderwijs
onderwijs niet
niet benadeelt
benadeeltdoch
doch
integendeel bevordert.
bevordert.
(Uit:
Kroniek door
door dr.
dr. L.L.Heijermans.)
Heijermans.)
(uit: Het Volk, HygHlnische
Hygienische Kroniek
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Herhaling (o.t.t.):
(o.t.t.):
Herhaling
1. Ik (hopen),
(hopen), dat
dat je
je het
hetpakje
pakjespoedig
spoedig(verzenden).
(verzenden).
1.
2. Bij
Bij de
de ingang
ingang van
van het
hetStadion
Stadion (controleren)
(controleren) men
men de
de
2.
toegangsbewijzen.
3. De matroos
matroos (redden)
(redden) de
dedrenkeling.
drenkeling.
3.
4. Moeder
Moeder (stoven) de
de peren.
peren.
4.
5. Voor wie
wie (borduren)
(borduren) je
je dat
dat tafelkleed,
tafelkleed, zus?
zus?
5.
6. (Vermoeden)
(Vermoeden) je,
het gedaan
gedaan heeft?
heeft?
je, wie het
6.
7. Het schip
schip (stranden).
(stranden).
7.
8. Het (schijnen),
(schijnen), dat
dat de
de haven
haven(verzanden).
(verzanden).
8.
9. Jullie
Jullie (wieden
enk.) je tuin
tuin niet
niet tetevaak.
vaak.
9.
(wieden enk.)
10. Waarom
Waarom (schelden)
die stakker
stakker uit,
uit, Piet?
Piet?
(schelden) jc
je die
10.

Deelwoordsvormen invullen:
Deelwoordsvormen
1.
Heb je de
de schoenen
schoenen al
al (poetsen)?
(poetsen)?
1. Heb
2. Je
Je hebt
hebt bij
bij vergissing
vergissing mijn
mijn pen
pen(gebruiken).
(gebruiken).
2.
3. Waarom
Waarom heb
mijn fiets
fiets (nemen)?
(nemen)?
3.
heb je mijn
4.
gisteren naar
naar de
de zieke
zieke(informeren).
(informeren).
Ik heb gisteren
4. Ik
5.
vorige jaar
jaar zijn
zijn we
wenaar
naarGroningen
Groningen(verhuizen).
(verhuizen).
5. Het vorige
6.
Wie heb
heb je
je het
het geld
geld (geven)?
(geven)?
6. Wie
7. De ambtenaar
ambtenaar werd
werd bij
bij de
de chef
chef (ontbieden).
(ontbieden).
7.
8.
stakers hebben
hebben (besluiten)
(besluiten) tot 't't uiterste
uiterste tegenstand
tegenstand
8. De stakers
te bieden.
bieden.
9.
hebben hun
hun tegenpartij
tegenpartij fel
fel (bestrijden).
(bestrijden).
9. Ze hebben
10.
zeilen werden
werden (hijsen).
(hijsen).
10. De zeilen
11.
je niet
niet aan
aan jejewoord
woord(houden).
(houden).
Je hebt je
11. Je
12.
ben je
je naar
naar huis
huis (gaan)?
(gaan)?
12. Hoe laat ben
13.
me daar
daar lelijk
lelijk (vergissen).
(vergissen).
Ik heb me
13. Ik
14.
had een flink
flink kapitaal
kapitaal (erven).
(erven).
14. Hij
Hij had
15.
dat ongeluk
ongeluk heb
heb ik
ikniets
(horen).
niets (horen).
15. Van dat
15 en in
in regel
regel 24
24 van
van L.
1.20
20wordt
wordtbeide
beidekeren
keren I.I. 9.
In
regel 15
In regel
het
teken • (koppelteken)
in die
die
het teken
(koppelteken) gebruikt.
gebruikt. Het
Het doet
doet evenwel in
twee gevallen
gevallen niet
niet dezelfde
dezelfde dienst.
dienst.
"Openlucht.
of gezondheidsscholen"
gezondheidsscholen"betekent:
betekent:openlucht%
openlucht.
„Openlucht, of
gezondheidsscholen. Het teken
teken dient
dient dus
dus bier
hier om
om
scholen
scholen of gezondheidsscholen.
herhaling
woord te
tevermijden.
vermijden.
herhaling van
van een woord
In
woord „sociaal,hygienist"
"sociaal.hygienist" isis het een
een echt
echtkoppel
koppel.,
In het woord
teken: het koppelt twee woorden, die eigenlijk niet aan tekn:hoplw rden,igljkta
elkaar
worden, voor
voor deze
deze gelegenheid
gelegenheid
elkaar verbonden
verbonden kunnen
kunnen worden,
aan
aan elkaar.
1.
Wat is een
een dictator?
1. 19)
19) Lat.
Lat. dictare
dictare betekent
betekent T.
T. 12.
(Zie L.
dictator? (Zie
1. Wat
bevelen,
bevelen.
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2. Waaruit
2.
Bat'a een dictator
dictator is?
is?
Waaruit blijkt,
blijkt, dat
dat Bat'a
3. Hoe zijn
zijn de
de leiders
leiders tegenover
tegenover elkaar?
elkaar·?
3.
4. Met
4.
welke term
term wordt
wordt de
de geest
geest inindedewerkzalen
werkzalen ge.
Met welke
typeerd?
5.
omschrijving geeft Matthijssen
Matthijssen van
van dit
dit optreden?
optreden?
5. Welke omschrijving
6.
een onvoldoend
onvoldoend correctief
correctief tegen
tegen de
dewillekeur?
willekeur?
6. Wat is een
7.
aIleen een
een groot
grootindustrieel
industrieelorganisa
organisa.,
7. Rathenau
Rathenau was
was niet alleen
tor, maar ook een groot denker en staatsman.
tor,makengdrstamn.
8.
staat in
in Matthijssens
Matthijssens schatting
schatting het
het hoogst:
hoogst: Bat'a
Bat'a
8. Wie
Wie staat
Rathenau?
of Rathenau?
9.
letterlijk: van het voetstuk
voetstuk stoten.
stoten. Wat
Wat betekent
betekent
9. Wat
Wat is letterlijk:
het figuurlijk.
figuurlijk.
10.
hygienische voorwaarden
voorwaarden stelt
stelt Heijermans
Heijermans aan
aan
10. Welke
Welke hygienische
lesgeven in
in school?
school? (Zie
(Zie
de
omstandigheden tijdens
de omstandigheden
tijdens het
het lesgeven
L.
20). Zoek
Zoek hygiene op
in de
de woordenlijst.
woordenlijst.
L. 20).
op in
11.
stelt hij
hij aan
aan de
deleerkracht?
leerkracht?
11. Welke
Welke eisen stelt
12.
een ander
ander woord
woord voor
voor paedagoog.
paedagoog.
12. Geef een
13.
in de
de woordenlijst.
woordenlijst.
13. Zoek brevet
brevet op
op in
14.
Waarom benadeelt
sociaal.hygienist, die
deel van
van
14. Waarom
benadeelt de
de sociaal,hygienist,
die een deel
de
schooltijd opeist,
opeist, het
het onderwijs
onderwijs niet?
niet?
de schooltijd
15.
betekenis van het
het woord
woord sociaal.hygienist.
15. Omschrijf
Omschrijf de
de betekenis
sociaal:hygienist.

c.
G. 25.

LES
LES 25.
Invullen
Invullen (o.v.t.):
1.
voorzitter (schorsen)
(schorsen) de
devergadering.
vergadering.
1. De voorzitter
2.
maatregelen der
der regering
regering (verzachten)
(verzachten) de
nood en
en
de nood
2. De maatregelen
(lenigen)
de ellende.
ellende.
(lenigen) de
3.
bezoekers even.
even.
(Rondleiden) de bezoekers
3. (Rondleiden)
4.
(aanbieden) tevergeefs
tevergeefs onze
onze diensten.
diensten.
4. We (aanbieden)
5.
moesten de
de spiegel
spiegel maar
maar eens
eens(vergulden).
(vergulden).
5. We moesten
6.
konden we wel
weI eens
eens een
eenuurtje
uurtje (rusten).
(rusten).
Hier konden
6. Hier
7.
(bloeden) (houden)
(houden) maar
maar niet
niet op.
op.
7. Het (bloeden)
8.
vlugge tred (schrijden)
(schrijden) de
de wandelaars
wandelaars voort.
voort.
8. Met vrugge
9.
dokter (constateren)
(constateren) een
eenzware
zwarelongontsteking.
longontsteking.
9. De dokter
10.
(genieten) van
van de
deheerlijke
heerlijkezonsondergang.
zonsondergang.
10. We (genieten)

Deelwoordsvormen
Deelwoordsvormen invuIlen:
invullen:
1.
je flink
flink (dragen)
(dragen) jongen.
jongen.
1. Je
Je hebt je
2.
gehele voorraad
voorraad was
was (verkopen).
(verkopen).
2. De gehele
3.
hebben om
om z'n
z'n opmerking
opmerking (glimlachen).
(glimlachen).
3. We hebben
4.
(aanbieden) tevergeefs
tevergeefs onze
onze diensten.
diensten.
4. We (aanbieden)
5.
die nieuwe
nieuwe roman
roman al
al (lezen)?
(lezen)?
5. Heb
Heb je die

62

6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
ll.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.

Wat
hij zich
zich nu
nu weer
weer (verbeelden)?
(verbeelden)?
Wat heeft hij
Hij
laat in
in de
denacht
nacht(arbeiden)?
(arbeiden)?
Hij heeft tot laat
Wat hebben we
we heerlijk
heerlijk met
met hem
hem (schertsen).
(schertsen).
Snel
agent den
den vluchteling
vluchteling (nareizen).
(nareizen).
Snel was
was de agent
"Wat
heb je toch
toch (eten)?"
(eten)?" vroeg
vroeg de
dedokter.
dokter.
„Wat heb
Ik
hem (verzoeken),
(verzoeken), thuis
thuis te
teblijven.
blijven.
Ik had hem
Broertje
de sinaasappel
sinaasappel stuk
stuk (knijpen).
(knijpen).
Broertje heeft de
Hij
zich op
op zijn
zijnvijand
vijand (wreken).
(wreken).
Hij had zich
Door de schok
schok waren
waren de
de ruiten
ruiten (breken).
(breken).
De schipper
schipper had de
de zeilen
zeilen (reven).
(reven).

Herhaling van S:1
Herhaling
Sd —
- S:14.
Sd4.
S. 15.
1.
schrijft het
het woord
woord vriend
vriend met
met v,v, en
endaarom
daarom ook:
ook:
1. U
U schrijft
vriendelijk,
(Ook .. vrijen).
vrijen).
vriendelijk, vriendschap,
vriendschap, bevriend,
bevriend, enz.
enz. (Ook..
Zoek op
op dezelfde
dezelfde wijze
wijze woorden,
woorden, die
die met
met vvgeschreven
geschreven
Zoek
worden, omdat ze in
in verband
verband staan
staan met:
met: vorm,
vorm, vrucht,
vrucht, vroeg,
vroeg,
worden,
vliegen, verf, vuur,
vuur, veel,
veel, voelen.
voelen.
vliegen,
Ook
woorden met
met f omdat
familie zijn
zijn van:
van: feil,
feil, fel,
felt
omdat ze
ze familie
Ook woorden
feest,
fiets, fles,
£les,flauw,
£lauw,fluit,
Huit,Frankrijk,
Frankrijk, Friesland,
Friesland, fout,
fout,
feest, fiets,
fantasie.
2.
van de
de volgende
volgende woorden
woorden een
eenverlengde
verlengde vorm.
vorm;
2. Geef
Geef van
dik,
las, papier,
papier, kalk,
kalk, babbel,
babbel, aardappel,
aardappel, beverig,
beverig, lees,
lees.
dik, las,
schaaf,
verschaf, monnik,
monnik, lik,
lik, vertel,
vertel, herstel,
herstel, borstel,
borstel, voor:
voor~
schaaf, verschaf,
spel, kwispel, schrijf,
schrijf, aanwezig,
aanwezig, wijs,
wijs, prins,
prins, huis,
huis, kruis,
kruis, schrob,
schrob.
dag,
vlag, zuur,
zuur, droog,
droog, had,
had, wijs,
wijs, kous,
kous, paars,
paars, baars,
baars, lief,
lief,
dag, vlag,
wies, bies,
bies, muis,
muis, struis,
struis, twee,
twee, zee,
zee,stro,
stro,mus,
mus,kuch,
kuch,schaduw,
schaduw,
wies,
vader, bevel, stel,
stel, hekel,
hekel, ader.
ader.
vader,

Waarom
voigt uueigenlijk
eigenlijkdedearbeidersavondschool?
arbeidersavondschool?
O. 13.
Waarom volgt
Wat wilt
wilt uu er
er door
door bereiken?
bereiken? Wat
Wat betekent
betekent hij
hij in
in uw
uw
Wat
leven?
Hebt u er
er veel
veel voor
voor tetedoen?
doen?Welk
Welkvak
yakinteresseert
interesseert
leven? Hebt
u het meest
me est en
en waarom?
waarom? Wat
Wat zou
zou uu graag
graag anders
anders zien?
zien?
u
Beantwoord
vragen een voor
voor een
een -. dit
geen opstel,
opstel.
Beantwoord de
de vragen
dit is geen
maar
enquete<onderzock.
maar een enquete:onderzock.

LES
LES 26.
26.
Nauwkeurig
werkwoorden in
de juiste
juiste
Nauwkeurig overschrijven,
overschrijven,de
de werkwoorden
in de
tijd
brengen, betekenis
betekenis en
en spelling
spelling van
vanmoeilijke
moeilijke woorden
woorden
tijd brengen,
opschrijven
instuderen, vervolgens
vervolgens hardop
hardop lezen.
lezen.
opschrijven en
en instuderen,
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L. 21. HET BOEK.
„De ware hogeschool van onze tijd is een verzame,
ling boeken.... Worden wij niet aan alle kanten
(drijven d.w.) tot het besluit, dat van alles wat de
mens bier beneden (doen o.t.t.) of (voortbrengen
o.t.t.), verreweg het gewichtigste, wonderbaarste en
waardigste die dingen zijn, die we boeken noemen.
Deze nietige stukken papier met zwarte inkt erop, van
het dagelijks nieuwsblad tot het gewijde boek der
Hebreeen, wat hebben ze niet gedaan, wat doen ze niet
10 voortdurend. ... Is het niet inderdaad en in de grond
der zaak de hoogste daad van 's mensen vermogen,
die een boek (voortbrengen o.t.t.)? Is het niet zijn
Gedachte, de ware wondermacht, waardoor de mens
alle dingen (bewerken o.t.t.)?"
15
Deze opmerkingen van Carlyle lijken me een goede
inleiding voor mijn beschouwingen. Er (klinken o.t.t.)
ons uit tegen de grote, diepe verering voor het Boek
als drager van heel onze menselijke beschaving. En
die eerbied voor het boek hebben wij nodig in alien,
20 die tot het boek in enige betrekking staan, van den
schrijver tot den drukker en binder, den uitgever en
lezer. In onze tijden van zo sterke en grote boeken,
productie is de eerbied voor het boek er niet op (ver,
sterken d.w.). Het is een koopwaar, een ding, dat
25 men vlug (produceren o.t.t.) zonder veel zorg; en dat,
eenmaal (produceren d.w.), zonder veel achtzaamheid
(behandelen d.w.) (worden o.t.t.). De aankondiging van
boeken, de behandeling van boeken, 't gaat alles vlug
van de hand; men (lenen o.t.t.) ze, men (huren o.t.t.)
30 ze, bezit ze niet, (bewaren o.t.t.) ze niet, (zorgen o.t.t.)
er niet voor.
(Uit: L. Simons: Boeken, Schrijvers, Lezers.)
G. 25.

1. De rechercheur (bespieden) den inbreker.
(o.t.t. — o.v.t. — dw.)
2. De zieken (klappertanden) van koorts.
(o.t.t.
o.v.t.
dw.)
3. U (moet) in Uw lot berusten, (zeggen) de arts.
(o.t.t.
o.v.t.)
—
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4. Jan (bonzen) tegen het raam en de ruiten (barsten).
(o.t.t. — o.v.t. — dw.)
5. Waar (bevinden) je broer zich?
o.v.t.)
(o.t.t.
6. Waarom (winden) je je zo op?
dw.)
o.v.t.
(o.t.t.
7. We (sluiten) 's avonds de deur zorgvuldig.
o.v.t. — dw.)
(o.t.t.
8. De beklaagde (loochenen) hardnekkig alle schuld.
o.v.t. — dw.)
(o.t.t.
9. (Hebben) u zich gekwetst?
o.v.t.)
(o.t.t.
10. De winkelbediende (wegen) de waren af, (pakken) ze in,
(overhandigen) ze de klanten, (berekenen) het bedrag.
(o.t.t. — o.v.t. — dw.)
1. Welke functie van de mens wordt in L. 21 een wonder. T. 13.
macht genoemd?
2. Het boek is de drager van onze menselijke beschaving.
Zeg dit eens anders.
3. Wat bedoelt Carlyle hiermee: het gewichtigste, wonder,
baarste en waardigste wat de mens voortbrengt zijn die
dingen, die we boeken noemen.
4. „Boeken.... deze nietige stukken papier met zwarte inkt
erop, van het dagelijks nieuwsblad tot het gewijde boek
der Hebreeen". Er zit in dit citaat een onjuistheid.
Welke?
5. Met Hebreeen bedoelt men de Joden. Wat kan Simons
met het gewijde boek der Hebreeen bedoelen? Uit welke
twee hoofddelen bestaat het?
6. Volgens het Bijbelverhaal (Genesis) stamt Abraham af
De Anti,Joodse bewe ,
van Sem. Hij was dus een
ging in Duitsland is
7. De kleinzoon van Abraham heette Jacob of Israel. Naar
Hun gods,
hem noemt men de Joden ook wel
godsdienst.
dienst is de
8. Is het U duidelijk waarom het woord Gedachte met een
hoofdletter staat?
9. Waarom staat een hoofdletter in: een diepe verering
voor het Boek?
ver:
10. Vergelijk de synoniemen: verering — aanbidding
afgoding.
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Wat betekenen de volgende zinnen:
Voor den socialistischen dichter Gorter voelde hij een
diepe verering.
Die man verafgoodde zijn dochter.
De man lag in aanbidding voor het beeld der Heilige
Maria.

LES 27.
L. 22. ZON EN VRIJHEID.
(Lezen geb. w. enk.) eens in het Livre de Blaise van
Philippe Monnier, het hoof dstuk waar de Geneefse
schrijver ons den schooljongen van 12 jaar (tonen
o.t.t.): zijn zakken vol spijkers, touwtjes en kastanjes,
5 zijn huid vol schrammen, zijn spieren overvloeiend van
kracht, zijn hoofd vol avontuurlijke verlangens en zijn
hart onverschrokken en rechtvaardig op de rechte
plaats. Zo moest ieder kind wezen en zo is ook ieder
gezond kind. En dan sluit ik hier de meisjes niet van
10 uit, die op deze leeftijd er alleen maar bij kunnen
winnen door een beetje jongensachtig te zijn, als zij
daar lust in hebben: de vrouwelijkheid en aanvalligheid
zullen alleen maar beter gedijen op een sterke en
gezonde grond; broeikasplanten leveren voze vruch,
15 ten, die de frisse lucht van het leven met zijn ver:=
antwoordelijkheid niet verdragen kunnen. Het kind is
een wilde; het moet hem, zoals ik al zei, (veroorloven
d.w.) zijn, zoveel mogelijk als wilde te leven. Weer is
het Stanley Hall, die deze waarheid onder woorden
20 heeft (brengen d.w.): „Om een echt beschaafd mens
te worden, moet het kind eerst een echte wilde geweest
zijn." Laat uw kleinen jongen dus zoveel mogelijk
buiten zijn, in de frisse lucht en in de zon. Laat hem
's zomers met een bloot bovenlijf lopen zodat zijn
25 huid (bruinen d.w.) (worden o.t.t.) door de zon. Men
weet, dat dit het meest economische middel en tegelijk
werkzaamste middel is om het gevaar voor tuberculose
te bestrijden. Laat hem beekj es indammen, molens in
elkaar zetten, bomen klimmen, en de woning van den
30 primitieven mens bouwen.
(uit: De Opvoeding in het Gezin, door Dr. Ad. Ferriere. Uitgave
J. Ploegsma, Zeist.)
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1. (Spelden) je de kaartjes goed vast?
G. 27.
d.w.)
o.v.t.
(o.t.t.
2. Waarom (schudden) je je wijze hoofd?
d.w.)
(o.t.t. — o.v.t.
3. De gevangene (ontvluchten) in de nacht.
d.w.)
(o.v.t.
4. Mijn beide broers (heten) naar onze grootvaders.
(o.t.t. — o.v.t. — d.w.)
5. Ik (houden) het in deze warmte niet uit.
(o.t.t. — o.v.t. — d.w.)
6. (Glijden) niet uit, jongens.
(geb. wijs).
7. De waarschuwing kwam to laat, de jongens waren al
(uitglij den).
(d.w.)
8. Wat (betekenen) die opmerking?
(o.t.t. — o.v.t.
d.w.)
9. Hij (ruineren) zijn familie door buitensporige uitgaven.
(o.t.t. — o.v.t. — d.w.)
10. De boer (ploegen), (eggen), (zaaien), (wieden), (maaien)
en (dorsen).
d.w.)
(o.t.t. — o.v.t.
Bijzonderheden bij meervoudsvormen.
Fotografie — fotografieen
Melodic — melodieen
Industrie — industrieen
Jaloezie — jaloezieen

S. 16.

Maar:
Provincie — provincien (of provincies)
olie — olien
kolonien (of kolonies)
kolonie
tralie — trailer' (of tralies)
met een meervoud op 'en verliezen
De woorden op
de e als die ie bij de uitspraak niet de klemtoon heeft.
Nota — nota's
Acacia — acacia's
coupe — coupe's
Loge — loge's
solo — solo's
Hobo — hobo's
accu — accu's
Recu — recu's
Vergelijk: Met een d — met twee d's.
De woorden op a, e, o, u krijgen in 't meervoud 's.

Uitzonderingen: vlaas, raas, egaas.
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Hetzelfde
we in
in gevallen
gevallen als:
als:
Hetzelfde zien we
Otto's brieven
brieven
Troelstra's
gedenkschriften
Troelstra's gedenkschriften
C. &
& A's prijzen
prijzen
Mussolini's
bestuur
Mussolini's bestuur

Woorden
krijgenvaak
vaakalleen
alleenhet
hetteken
teken ':
Woorden op sskrijgen
Paulus'
Dickens' werken
werken —
- Kloos'
Kloos' gedichten.
Paulus' brieven
brieven -— Dickens'

O. 14.
14.
0.

Deel
aan J.
J. van
van der
derZande
ZandeteteNijmegen,
Nijmegen,Jansstraat
Jansstraat 14,
Deel aan
mee per dringend
dringendtelegram,
telegram, dat
aan de
de demonstratie
demonstratie aldaar
aldaar
dat aan
Uw vakvereniging
vakvereniging zal
zal deelnemen
deelnemen met
met 73
de afdeling
afdeling van
van Uw
personen;
uur van
van aankomst,
aankomst, verzoek
verzoek een
een gepersonen; vermeld
vermeld het
het uur
logies en vraag,
vraag, hoe laat de
de
leider,
wijs op de
de noodzaak
noodzaak van
leider, wijs
van logies
betoging
afgelopen.
betoging is afgelopen.
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Opmerkingen:
Opmerkingen:
Ieder woord
woord en
en ieder
ieder leesteken
leesteken kost
kost geld!
geld!
leder
Vermeld
het formulier
formulier uw
uw naam
naam en
en adres.
ad res.
Vermeld onder aan het
Vraag aan
aan het postkantoor
postkantoor een
een echt
echt formulier
formulier en
en schrijf
schrijf
Vraag
telegram: uu vindt
daarop ook het
het teken
teken voor
voor
daarop
daarop het
het telegram:
vindt daarop
"dringend"
„dringend" (D).

lES
LES 28.
28.
l.
ONZE VOEDING.
VOEDING.
L. 23. ONZE
We kunnen
Iichaam enigermate
enigermate als
ais een
een motor
motor
kunnen het lichaam
beschouwen.
Hier
is
ijzer
nodig
voor
de
opbouw
en
beschouwen. Hier is ijzer nodig voor de opbouw en
benzine
ais
brandstof
voor
de
krachtsontwikkeling;
benzine als brandstof voor de krachtsontwikkeling;
motor (spelen o.t.t.)
o.t.t.) het
het eiwit
eiwit
weInu,
menselijke motor
welnu, bij
bij de menselijke
5 de
rol
van
het
ijzer,
terwiji
de
koolwaterstoffen
en
de
de rol van het ijzer, terwijl de koolwaterstoffen en de
vetten als
ais brandstoffen
brandstoffen (optreden
(optreden o.t.t.),
o.t.t.), die
die de
dekrachts
krachts.,
prestaties mogelijk maken.
prestaimogljkn.
ookverbrandings,
verbrandings.
Eiwit
(leveren o.t.t.)
o.t.t.) weliswaar
weliswaar ook
Eiwit (leveren
warmte, kan
dus in
in zoverre
zoverre ook
ook als
ais brandstof
brandstof dienst
dienst
kan dus
10
doen, maar
maar het is
is een
eenzeer
zeeroneconomische
oneconomischebrandstof,
brandstof,
10 doen,
die bovendien
bovendien veel
veel ongewenste
ongewensteslakken
siakken(achterla
(achterlaten
ten
o.t.t.).
Een
dus volgens
volgens deze
deze inzichten,
inzichten, dat,
dat, voor,
voor.
Een fout
font is het dus
zover
men het
het althans
aithans betalen
betalen kan,
kan, aan
aan het
het vlees
vIees
zover men
15 een hoofdplaats
hoofdplaats (worden
(worden o.t.t.)
o.t.t.) (inruimen
(inruimen d.w.)
d.w.) bij
bij de
de
o.t.t.) te
te spreken
spreken van
van
hoofdmaaltijd;
hoofdmaaltijd;dat
dat men
men (plegen
(plegen o.t.t.)
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~,vlees, groenten
groenten en
en aardappelen”.
aardappelen". Veel beter
beter ware
ware
„vlees,
het
de maaltijd
maaltijd samen
samen tetestellen
stellenuituit
"aardappelen,
het de
„aardappelen,
groenten
desnoods ook nog
nog een
een kleine
kleinehoeveelheid
hoeveelheid
groenten en
en desnoods
20
vIees".
De aardappel
aardappel (bevatten
(bevatten o.t.t.)
o.t.t.) een
eenbelangrijk
belangrijk percen,
percen.
tage
mineraalstoffen, terwiji
terwijl het
het aardappeleiwit
aardappeleiwit ten
ten
tage mineraalstoffen,
minste
even volwaardig
volwaardig is
als het
het vleeseiwit.
vleeseiwit. Echter
Echter
minste even
is als
zijn
die minerale
minerale stof
stoffen
als het
het eiwit
eiwitaanwezig
aanwezig
zijn zowel die
fen als
het sap
sap van
van de
de aardappel....
aardappel.... De
Debeste
beste wijze
wijze van
van 25
in
in het
bereiding
dat men
men de
de aardappel
aardappel niet
niet (schillen
(schillen
bereiding is
is deze, dat
maar met een
een daartoe
daartoe bestemd
bestemd borsteltje
borsteltje (rei,
(rei.
o.t.t.),
o.t.t.), maar
nigen
en dan
dan in
in een
eenstoompan
stoompan gaar
gaar (stomen
(stomen
nigen o.t.t.)
o.t.t.) en
o.t.t.).
Ook de
de groenten
groenten moet
moet men,
stoven in
vet. of
of 30
men, hetzij stoven
in vet,
koken met
niet meer
meer water,
water, dan
dan beslist
beslist nodig
no dig is, zo,
zo.
koken
met niet
dat
af te
te (gieten
(gieteninf.).
inf.).
dat men geen water (behoeven o.t.t.) af

(Uit: N.R.C.,
N.R.C., door
Dr. W.
W. F.F.Hesselink,
Hesselink,directeur
directeurvan
vandedeK Keurings.
door Dr.
euringso
dienst
van Waren,
Waren, te
te Arnhem.)
Arnhem.)
dienst van

1.
(verbeelden) je wel
weI wat
veel, ventje.
ventje.
1. Jij
Jij (verbeelden)
wat veel,
(o.t.t. - o.v.t.
- d.w.)
d.w.)
o.v.t. —
2.
terdege voor
voor zijn
zijn examen.
examen.
2. Mijn
Mijn broer
broer (voorbereiden) zich terdege
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. - d.w.)
(o.t.t. —
J.
jullie (m.v.) deze
deze landerijen
landerijen dit
dit jaar
jaar weer?
weer?
3. (Pachten)
(Pachten) jullie
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. -- d.w.)
(o.t.t. —
4.
(lop en) je
je weer
weer tete(lanterfanten
(lanterfanteninf.)!
inf.)!
4. Wat (lopen)
(o.t.t. - o.v.t.)
5.
(vermijden) opzettelijk
opzettelijk met dien
dien man
man ininaanraking
aanraking
5. We (vermijden)
te komen.
komen.
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. - d.w.)
(o.t.t. —
6.
veel aan
aan hoofdpijn?
hoofdpijn?
6. (Lijden)
(Lijden) je moeder veel
(o.t.t.
- o.v.t.
O.v.t. - d.w.)
(o.t.t. —
7.
hond (kluiven)
(kluiven) het been
been tot
tot het
hetlaatste
laatste vezeltje
vezeltjeaf.
af.
7. De hond
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. —
- d.w.)
d.w.)
(o.t.t. —
8.
broer (erven)
(erven) een flink
flink kapitaal
kapitaal van je
je oom.
oom.
8. Je
Je broer
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. - d.w.)
(o.t.t. —
9.
kapitein (loodsen)
(Ioodscn) het
het schip
schip met
met veel
veel beleid
beleid de
dehaven
haven
9. De kapitein
binnen.
(o.t.t. - o.v.t. -- d.w.)
to.
(maken) de
groenten schoon,
schoon, (wassen)
(was sen) ze,
ze,
10. Moeder
Moeder (maken)
de groenten
(koken) ze, (gieten)
af, (bereiden)
(bereiden) ze toe
toe en
en (dienen)
(diencn)
(gieten) ze
ze af,
ze op.
op.
(o.t.t. - o.v.t. -- d.w.)
6
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C.
G. 28.

T. 14. 1. Welke eigenschappen vertoont een gezond kind?
(Zie L. 22).
2. Om een echt beschaafd mens te zijn,, moet het kind
eerst een echte wilde zijn geweest. Welke wegen worden
daarvoor aangewezen?
3. Zoek primitief op in de woordenlijst.
4. Broeikasplanten leveren voze vruchten.
Wat betekent dit letterlijk? Wie wordt hier bedoeld?
5. Wat wordt bedoeld met de frisse lucht van het leven?
6. Wat eist het leven van den mens?
7. Het lopen met een bloot bovenlijf is het meest econo,
mische middel om het gevaar van tuberculose te be
strijden. Wat betekent bier economisch?
8. Wat betekenen de volgende uitdrukkin gen?
Aan de vruchten kent men de boom.
De vrucht van zijn arbeid ging verloren.
Hij heeft met vrucht de lagere school doorlopen.
Heijermans was een vruchtbaar schrijver.
Dat is een vruchtbare bijeenkomst geweest.
9. Welke twee diensten verrichten de bestanddelen van ons
voedsel? (Zie L. 23.)
10. Waarom wordt eiwit een oneconomische brandstof ge,
noemd?
11. Welke kritiek heeft Dr. Hesselink op de reeks: vlees,
aardappelen,groente?
12. Waarom pleit hij voor het koken van ongeschilde cardappelen.

LES 29.
Nauwkeurig overschrijven, de werkwoorden in de juiste
tijd brengen, betekenis en spelling van moeilijke woorden
opschrijven en instuderen, vervolgens hardop lezen.
L. 24. ADRES AAN DE ONTWAPENINGS,
CONFERENTIE.

5

De ondergetekenden, leden van de Nederlandse Ver.:
eniging voor Volkenbond en Vrede te zamen met
vele andere Nederlanders, die zich op Volkenbonds:
standpurit (stellen o.t.t.), (wenden o.t.t.) zich tot uwe
conferentie met de bede, dat zij haar uiterste krachten
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zal inspannen om de hoop in vervulling te doen gaan,
die in deze dagen millioenen mensen (bezielen o.t.t.).
Zij (geven o.t.t.) zich er rekenschap van, dat, ondanks
de stichting van de Volkenbond, de verschillen en
belangentegenstellingen tussen de Volken zijn (blijven 10
d.w.) en zij (ontveinzen o.t.t.) zich de moeilijkheden
niet, die de Conferentie zal hebben te overwinnen om
tot een bevredigend resultaat te komen, dat door alle
Staten zal worden (aanvaarden d.w.) en (naleven d.w.).
Maar zij gevoelen zeer sterk, dat in de verwezen; 15
hiking van de doeleinden van de Volkenbond de enige
oplossing (liggen o.t.t.) van de problemen, waarvoor de
internationale samenleving zich ziet gesteld, en dat,
wanneer aan het verbod van het Volkenbondsverdrag
met betrekking tot de ontwapening thans geen gevolg 20
(worden o.t.t.) (geven d.w.), aan het gezag en betekenis
van de Volkenbond zoveel afbreuk zal worden gedaan,
dat de toekomst der mensheid niet dan met de grootste
bezorgdheid kan worden tegemoet gegaan.
In het belang van de verdere ontwikkeling van de 25
internationale gemeenschap, in het belang van de vrede
en van de stoffelijke en geestelijke vooruitgang doen
zij daarom een dringend beroep op Uw Conferentie en
(wensen o.t.t.) haar toe, dat het haar gegeven moge
worden door een positief resultaat aan een wereld, die 30
(zuchten o.t.t.) onder de gevolgen van de wereldoorlog
en die de last der steeds hogere eisen stellende
bewapeningen niet meer torsen kan, het uitzicht te
openen op een betere toekomst, waarbij het ook om
35
die van de Volkenbond gaat.
G. 29.

1. Je broer (besteden) zijn tijd niet op de beste manier.

(o.t.t.
o.v.t. — d.w.)
2. Ik (aanraden) je, die expositie te bezoeken.
(o.t.t. — o.v.t. — d.w.)
3. Je (minachten) die man wel heel sterk, niet?
4. De architecten (begroten) de bouwkosten.
(o.t.t.
o.v.t. — d.w.)
5. (Rijden) onmiddellijk door! (geb. w. enk.) (gebieden) de

agent.
(o.t.t.
6*

o.v.t.

d.w. alleen van gebieden)
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6. (Schenden) nooit
nooit andermans
andermansvertrouwen.
vertrouwen.
6.
mv.)
(geb. w. my.)
7. We (begieten)
(begieten) de
deplanten
plantendagelijks.
dagelijks.
7.
- d.w.)
d.w.)
(o.t.t. - o.v.t. —
8. De kinderen
kinderen (beven)
(beven) voor
voorhun
hunstrengen
strengenwader.
vader,
8.
(o.t.t. - o.v.t. - d.w.)
9. Die misdadiger
misdadiger (terugdeinzen)
(terugdeinzen) voor
enkele wan
wan.,
voor geen enkele
9.
daad.
da .
- o.v.t.
o.v.t. - d.w.)
(o.t.t. —
10.
scholieren (schrijven),
(schrijven), (lezen),
(lezen), (rekenen),
(rekenen), (tekenen),
(tekenen),
10. De scholieren
(bestuderen)
en (vermaken)
(vermaken) zich
zich in
in hun
hunvrije
vrije
(bestuderen) hun
hun lessen en
tijd.
(o.t.t.
- o.v.t.
O.v.t. —
- d.w.)
d.w.)
(o.t.t. —

s. 17.
17. Niet
Niet uitgesproken
uitgesprokentussenletters.
tussenletters.
S.
woord achttien
twee andere
andere woorden:
woorden: acht
Het woord
achttien bestaat uit twee
komen dus
dus twee t's
1's naast
naast elkaar,
elkaar, al
al spreken
spreken we
we
Er komen
en tien. Er
er
maar eeen
uit. Zulke
Zulke woorden
woorden zijn
zijn er
er veel.
veel.Voorbeelden:
Voorbeelden:
en uit.
er maar
kant.,
honderd.duizend, post,stempel,
post'stempel, wereld,deel,
wereld.deel,weg,gooien,
weg.gooien,kant
honderd,duizend,
tekening, kogel.lager, hand.doek, enz.
teknig,olarhdek,nz.
Bij
uitspraak verdwijnt
letter in
in woorden
woorden als:
als:
Bij de
de uitspraak
verdwijnt ook
ook een letter
laat.dunkend,
voort.durend, op,bakken,
op.bakken, roof,
rooflaat,dunkend, vaat.doek,
vaat,doek, voort,durend,
vogel.
We schrijven:
schrijven: ver,branden,
ver.branden, ver,gaan,
ver.gaan, ver,nemen,
ver.nemen, enz. Dus
Dus
ook: ver-rijken,
ver-ruilen,verorader.
ver-rader.
verorijken, veroruilen,
Zee.lieden,
timmerlieden, dus ook:
ook: edeMieden.
edel:lieden.
Zee,lieden, timmerlieden,
Moei.lijk,
ook: middel
middel.lijk.
Ook: heiUoos,
heil:loos,
,lijk. Ook:
Moei,lijk, heer.lijk,
heer,lijk, dus
dus ook:
beide delen
delen horen
horen we
we
teugez.zoos,
knoopsgat.Tussen
Tussen de
de beide
teugeloloos, knoopsgat.
duidelijk
tussenletter s. Deze
komt in
in veel
veelsamenstellin
samenstellin.,
Deze komt
duidelijk de tussenletter
gen voor, in andere niet. Enige moeilijkheid geven aIleen die. genvor,iad t.Engemoiljkhdvaen.
waarvan
deel met
met een
een s begint.
horen we
begint. Dan
Dan horen
waarvan het
het tweede
tweede deel
We zoeken
zoekendan
dangelijksoortige
gelijksoortige woorden.
woorden.
de
tussenletter niet. We
de tussenletter
waar
niet voorkomen
voorkomen van
van de
de s buiten
twijfel is. Zo
Zo
buiten twijfel
waar het
het al of niet
geven
de dorps,smid,
dorps.smid, zijn
zijn s omdat
hij daarop
daarop evenveel
evenveel
omdat hij
geven we de
recht
als de
de dorps,burgemeester
dorps.burgemeester en
en de
de dorps,barbier.
dorps.barbier.
recht heeft als
Zo:
dorps.straat naast
naast dorps,kerk,
dorps.kerk, levens,strijd
levens.strijd naast
naast
Zo: dorps,straat
levens.beschouwing,
landschaps.schoon
naast landschaps
landschaps.,
schoon naast
levens,beschouwing, landschaps,
beeld.
beld.
filmheld, zonder
zonder tussen,s,
tussen.s,paraplu
paraplu.,
Maar:
Maar: film.ster
film,ster naast filmheld,
standaard naast paraplu.bak, enz.
standr plu,bakenz.
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0. 15.

Werk onderstaand schema uit lot een artikeltje of opstel.
Huisdieren of niet.

1. Wat verstaat men onder de term „huisdieren"?
Paarden, koeien, schapen, geiten, kippen, konijnen, hono
den, katten, vogels, „marmotjes—Guinese biggetjes",
witte muizen, muggen, vliegen, motten, vlooien, luizen?
Is er verschil tusschen „vee" en „huisdieren", „dieren" en
„ongedierte" — probeer de grenzen te omschrijven.
2. Wat zijn de voordelen van het houden van huisdieren?
a. Gezelligheid; b. schoonheid; c. de waakzame bond,
de muizende kat, de eierleggende kippen; d. speelkameo
raden voor de kinderen; e. „vriendschap" (eenheid met
de natuur).
3. Nadelen en bezwaren: a. ziekteverspreiders: lintworm,
tuberculose, huiduitslag, asthma, papegaaienziekte (psito
tacosis), schurft, de Weilse ziekte (door honden); b. dure
kameraden; c. lastige kameraden (verzorging, 't juiste
voedsel, de „overtollige" jongen, de vogelverslindende
kat enz.).
4. Hoe zijn de bezwaren te overwinnen? (goede behandeo
ling, wie dieren houdt moet studie maken, de dierenarts,
„geboorteregeling").
5. Conclusie: wel huisdieren houden of niet? Zo ja, welke?
1. Wie het kleine (versmaden), (zijn) het grote niet waard. G. 30.

(o.t.t.)

2. Waarom (versmaden) je de lessen, die je vader je
(geven)?
(o.t.t. — o.v.t.
d.w.)
3. De boer (slachten) het varken, dat hij in de zomer
(mesten).
(o.v.t.
d.w.)
4. De dokter (inenten) de kinderen tegen diphteritus.
d.w.)
(o.t.t.
o.v.t.
5. Jij hebt die vaas (omstoten), Jan.
(d.w.)
6. De kantonrechter (dagvaarden) de beklaagde.
o.v.t.
d.w.)
(o.t.t.
7. Om het sterk toenemende verkeer (verbreden) men de
weg.
d.w.)
(o.t.t. — o.v.t.
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8. De felle
felle autolichten
autolichten (verblinden)
(verblinden) de
dewielrijder.
wielrijder.
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. - d.w.)
(o.t.t. —
9. AIle
aanwezigen (ontbloten)
(ontbloten) het
hethoof
hoofd.
Alle aanwezigen
d.
(o.t.t.
- d.w.)
d.w.)
(o.t.t. —
10.
toeristen (doorkruisen)
(doorkruisen) de schone
schone landstreken,
landstreken, (be
(bc~,
10. De toeristen
stijgen) de bergen, (doorwaden) de beken, (bezoeken)stijgen)dbr,(owaen)dbk,(zo
vande
deheerlijke
heerlijkenatuur.
natuur.
de ruines
ruines en
en (genieten)
(genieten) van
(o.t.t.
- o.v.t.
o.v.t. —
- d.w.)
d.w.)
(o.t.t. —
S.
S. 18.

Opgave 1.
1.
N
og eens
eens een
een oefening
oefening met
methet
hetalfabet.
alfabet.We
Wehadden
had dengaarne
gaarne
Nog
A.B.C. gerangschikt
gerangschikt de
volgende leden
leden van
van een.
een'
volgens het A.B.C.
volgens
de volgende
debating~club: Kooremans,
Kooremans, Leeghwater,
Leeghwater, Willems,
Willems, Akkerman,
Akkerman,
debating,club:
Jansen,
Van Deventer,
Deventer,
Jansen, Korendijk,
Korendijk, Westervlier,
Westervlier, Van
Van Vloten,
Vloten, Van
Bernard, Berends,
Janssens, Westerdijk,
Westerdijk, Christiaanse,
Christiaanse, de
de
Bernard,
Berends, Janssens,
Bas, Hannema,
Hannema, de
de Vries,
Vries,Tjalsma,
Tjalsma,Bovenkamp,
Bovenkamp,Oppelaar,
Oppelaar,
Bas,
en IJselsteijn.
IJselsteijn.
van Harderwijk,
Harderwijk, Gout,
Poutsma, Beerends
Beerends en
van
Gout, Poutsma,
Opgave 2.
2.
Waarom
klinker dubbel
dubbel geschreven
geschreven in:
in: tweeerlei,
tweeerlei,
Waarom wordt de klinker
Catootje,
goochelaar, zeedijk,
zeedijk, meenemen,
meenemen, veeteelt,
veeteelt, dominee,
dominee,
Catootje, goochelaar,
straatje, vlootje,
vlootje, tweede.
tweede.
slaatje,
slaatje, straatje,
Opgave 3.
3.
Waarom ie in:
olie, tieren,
tieren,locomotieven,
locomotieven,katholieken,
katholieken,
in: olie,
vacant ie, particulieren,
particulieren, melodieen?
melodieen?
vacantie,
Waarom i in:
liter, acacia,
acacia, viool,
viool, grenadine,
grenadine, Martinus,
Martinus,
in: Dina, liter,
financien?
financier'?
4.
Opgave
Opgave 4.
Waarom ij in:
schijnen, slagerij,
slagerij, wijken,
wijken, rijk,
rijk, belijder,
belijder, aan,
aan~
in: schijnen,
rijding, op
op zij
verrekijker, schriffmachine,
schrijfmachine, plagerij,
plagerij,
gaan, verrekijker,
zij gaan,
rijding,
wijzer?
Waarom ei in:
papierbereiding, allerlei,
allerlei, zoetigheid,
zoetigheid, vet.,
ver~
in: papierbereiding,
leiding, Wat zei U? peilen,
peilen, dwaasheid,
dwaasheid, societeit,
societeit,Leidse
Leidsekaas?
kaas?
leiding,

T.15.
T. 15.

1.
Waar is
is de
de zetel
zetel van
van de
de Volkenbond?
Volkenbond? (Zie
(Zie L.
L. 24).
24).
1. Waar
2.
verdrag is hij
hij ingesteld?
ingesteld?
2. Bij
Bij welk verdrag
3. De
26 artikelen,
al:tikelen, die
die er
erbetrekking
betrekking op
op hebben
hebben heten
heten
De 26
Volkenbondpact.
samen het Vollcenbondpact.
de naam
naam van
van den
den voorzitter
voorzitter van
van de
de Ontwape
Ontwape~,
4. Kent
Kent Ge de
ningsconferentie?
nigscofert?
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5. Geef met enige voorbeelden aan, wat ge onder stoffe%
lijke vooruitgang verstaat.
6. Doe het ook voor geestelijke vooruitgang.
7. Vergelijk: conferentie
vergadering — meeting.
Welke gemeenschappelijke betekenis hebben deze
woorden?
Waarin verschillen ze?
8. Welk werkwoord hangt samen met conferentie?
9. Wat is een conferencier?
10. Welke van de drie woorden uit vraag 7 raakt enigszins
in onbruik?
11. Hele groepen verdwijnen soms uit de taal. Denk aan:
broodkaart, aardappelbon, eenheidsworst. In welke tijd
werden ze gebruikt?
12. Opgekomen woorden zijn bijvoorbeeld die, welke betrekr.
king hebben op de Volkenbond, op de radiotechniek.
Kunt ge nog een andere groep noemen?
13. Kunt ge verdwenen woorden op het gebied van munt. .
wezen, kleding, scheepvaart noemen. Vraag ook oude
mensen eens.
14. Is de woordenschat van een yolk een constant of een
variabel geheel?
Waarmee hangen de wisselingen samen?
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TITULATUUR.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

j.

k.

de Koningin: adres: Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin
der Nederlanden;
in de brief: Mevrouw.... Indien Uwe Majesteit enz.
een Graaf of Gravin is „Hooggeboren", een Baron of
Barones „Hoogwelgeboren".
een Minister: adres: Aan Zijne Excellentie den Minister
van....
in de brief: Excellentie.... Indien Uwe Excellentie enz.
hooggeplaatste staatsambtenaren zijn: „Hoogedelgeo
strenge Heren".
iets minder voorname staatsambtenaren: „Weledelgeo
strenge Heren" (schat vooral niet to laag! Veel mensen
hebben belachelijk lange tenen!)
burgemeester, in grote steden: Hoogedelachtbare Heer,
in kleinere gemeenten: Edelachtbare of Weledelgestrenge
Heer.
leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn „Hoogedelo
gestreng"; die van Provinciale en Gedeputeerde Staten:
„Weledelgestreng".
de Rechterlijke Macht:
Leden van de Hoge Raad: Edelhoogachtbare Heer.
Raadsheren der Gerechtshoven: Edelgrootachtbare Heer.
Rechters der Rechtbanken: Edelachtbare Heer.
Kantonrechters e.a.: Edelachtbare Heer.
de docenten aan verschillende scholen:
Hoogleraren: Hooggeleerde Heer.
Doctoren (wetenschappelijke titel): Zeergeleerde of Welo
edelzeergeleerde Heer.
Leraren: Weledelgeleerde Heer.
Predikant: Weleerwaarde of (met doctorstitel): Weleero
waarde Zeergeleerde Heer.
Rabbijn: Weleerwaarde Heer.
Pastoor: Zeereerwaarde Heer.

Verder is de titulatuur voor mannen in onze taal veel
sterker ontwikkeld, dan die voor vrouwen. Begrijpt ge de
oorzaak hiervan?
Wij laten hieronder een aantal titels volgen voor mannen;
wanneer een vrouw eenzelfde beroep bekleedt, of van
dezelfde „stand" is, kan men volstaan met Mevrouw voor
gehuwde, met mejuffrouw voor ongehuwde vrouwen.
„Deftigheid" moet blijken uit de „afkomst". „Deftige"
personen worden daarom dikwijls in de aanhef van brieven
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en
in adressen
adressen betiteld
betiteld met
met "Weledelgeboren
Heer" - ver~
„Weledelgeboren Heer"
vet-%
en in
geleken
met „Hooggeboren"
"Hooggeboren" en
en „Hoogwelgeboren"
"Hoogwelgeboren" een
een
geleken met
matige
schattingl
matige schatting!
In
vergelijking met
deze waardeschattingen
waardeschattingen is
is „Weledele
"Weledele
In vergelijking
met deze
Heer"
"middenstanders" zullen
zullen het
het gewoonlijk
gewoonlijk
Heer" doodgewoon, „middenstanders"
met
titel moeten
moeten stellen.
stell en.
met deze titel
tot de
de„werkende
"werkende stand"
stand" behoren
behoren —
- er
er zijn
zijn
Allen,
die tot
Allen, die
heel wat
wat standen
Nederland I —
- moeten
moeten zich
zichgewoonlijk
gewoonlijk
standen in Nederland!
vergenoegen met:
met: De Heer.
Heer. Behalve
wanneer dedeadres%
adres.
vergenoegen
Behalve wanneer
schrijver
ander artikel
artikel bij
bij U
U
schrijver een
een zakenman
zakenmanis,is, die
die een
een of ander
men gewoonlijk
gewoonlijk kwistig
kwistig met
met titels!
titels!
aanbeveelt.
aanbeveelt. Dan
Dan is men
Gelukkig
eenvoudiger titulatuur
titulatuur steeds meer
meer in
in
Gelukkig komt
komt een eenvoudiger
van„de
"deWeledele",
Weledele",„Weledelgeboren",
"Weledelgeboren",
gebruik:
plaats van
gebruik: in
in plaats
"Weledel
meer het
het
„Weledel zeergeleerde
zeergeleerde heer"
heer"enz.
enz. zien
zien wij
wij steeds meer
eenvoudige "de
Heer".
„de Heer".
Gehuwde
worden meestal
meestal met
met mevrouw,
mevrouw, onge.
onge
Gehuwde vrouwen
vrouwen worden
huwde met mejuffrouw
In de
de spreektaal
spreektaal achtte
achtte men
men
mejuffrouw betiteld. In
tot
voor kort
kort een
een„arbeidersvrouw"
"arbeidersvrouw" of
een vrouw
vrouw uit
uit de
de
tot voor
of een
"juffrouw"
"kleine
burgerstand" slechts
slechts de
de titel
titel "mejuffrouw",
„mejuffrouw", „juffrouw"
„kleine burgerstand"
of "vrouw"
het voorkomen,
voorkomen, dat
een ge
ge.,
„vrouw" waardig.
waardig.Zo
Zo kan
kan het
dat een
trouwde vrouw, die met "mevrouw" wordt aangesproken oftrouwdev,im„rouw"dtangespkof
aangeschreven,
ernstig gemeend
gemeend vindt
vindt en
en zich
zich
aangeschreven, deze
deze titel
titel niet ernstig
daardoor beledigd acht!
acht!
daardoor
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LlTERATUURLlJSTJE
LITERATUURLIJSTJENo.1.
No. 1.
De bedoeling
bedoeling van deze lijstjes,
l~jstjes, die
die in
in de
de volgende
volgende deeltjes
deeltjes
worden voortgezet
uitgebreid, is de
de aandacht
aandacht to
te vestigen
vestigen
worden
voortgezet en uitgebreid,
op
enkele belangrijke
belangrijke en
interessante boeken,
boeken, die
die lezing
lezing ofof
op enkele
en interessante
derArbeidersscholen
Arbeidersscholen waard
waard zijn.
zijn. In
In
stu
die door
door de
de cursisten
curs is ten der
studie
dit
deeltje bepalen
bepalen wij
wij ons
ons tot
totdedemoderne
modemeNederlandse
Nederlandse
dit deeltje
literatuur
volgende nemen
nemen wij
wij verschillende
verschillende ver,
ver.
literatuur-— in
in het volgende
taalde boeken
en ook
ookenkele
enkelepopulair
populair.wetenschappelijke
taalde
boeken op en
,wetenschappelijke
werken. Het
eerste boek
boek voor
voordedePlaatselijke
PlaatselijkeKaderschool
Kaderschool
werken.
Het eerste
het tweede
tweede deel
deel voor
voor die
die
bevat een
langere lijst,
bevat
een veel langere
lijst, die
die in het
school
nog.grotere
grotere uitbreiding
uitbreiding krijgt.
krijgt.
school nog
1.
Jacobus van Looy:
Looy:Jaapje.
Jaapje. - Autobiografie
den
1. Jacobus
Autobiografie van
van den
schrijver.schilder,
een weeshuis
weeshuis
schrijver,schilder,die
diewerd
werd opgevoed
opgevoed in
in een
en hier over zijn
zijn kinderleven
kinderleven vertelt —
- in
in zeer
zeer oorspron
oorspron.,
kelijk en schilderend Nederlands wordt een fijn enkelijnschdrNelawodtnfij
zuiver
van wat
wat kinderen
kinderen ontroert
ontroert en
enboeit.
boeit.
zuiver beeld gegeven van
2. Johan
Johan de
de Meester:
Meester: Geertje.
Geertje. —De
"doodgewone
De „doodgewone
historie"
eenvoudig dorpsmeisje,
dorpsmeisje, dat
dat in de
de stad
stad
historie" van
van een
een eenvoudig
verleid
wordt, verstoten
verstoten door
door de
deliefhebbende
liefhebbende familie
familie
verleid wordt,
en ten
ten slotte
slotte gesteund
gesteund door
door een
eenmismaakte,
mismaakte, die
die haar
haar met
met
het leven verzoent.
verzoent. Wranger
Wranger is een ander
ander boek
boek van
van dezen
dezen
schrijver
een soortgelijk
soortgelijk thema:
thema: De
De zonde
zonde in
in het
hei
schrijver met
met een
deftige dorp.
dorp.
3. Kees van
van Bruggen:
Bruggen: Het
Hetverstoorde
verstoordemierennest.
mierennest.
—- Langs
de
aarde trekt
trekt een
een komeet
komeet met
met een
een staart
staartvan
vanblauw,
blauw.
de aarde
zuur;
mensen komen
komen om
om behalve
behalveeen
eenmijnwerker,
mijnwerker,
zuur; aIle
alle mensen
van de
de hele
he Ie wereld.
we reid. Hij
Hij ontmoet
ontmoet op
op
die
nu bezitter
bezitter is van
die nu
z'n
zwerftocht om
aarde een meisje
meisje met
met twee
twee kleine
kleine
z'n zwerftocht
om de aarde
kinderen van verschillende nationaliteit, die
die óók
66kgespaard
gespaard
bleven
werd
wereldweer
weerbevolkt.
bevolkt.
bleven-zozo
werd
dedewereld
4. Augusta
Augusta de Wit:
Wit: Orpheus
OrpheusinindedeDessa.
Dessa.—- De Hollander
Hollander
Bake,
ingesteld op
winst, wordt
wordt onder
onder invloed
invloed van
van
Bake, ingesteld
op winst,
den
Inlandsen fluitspeler
Bengkok tot een
een man,
man, die
die
den Inlandsen
fluitspeler Si
Si Bengkok
den Inlander
Inlander den
mens gaat
gaat zien —
- tragisch
tragisch is
is het
het
in
in den
den mens
fcit,
dat hij
hij ten
tenslotte
slotteSiSiBengkok's
Bengkok'smoordenaar
moordenaarwordt.
wordt.
feit, dat
Van dezelfde
dezelfde schrijfster
schrijfster veel
veel andere
andere goede
goedeboeken,
boeken,waar,
waar.
over later
later meer.
meer.
5. G. F.
F. Haspels: Onder
OnderdedeBrandaris.
Brandaris. - Verhalen over het
leven der
der Terschellingcrs,
Terschellingcrs, soms
somsininwat
watgekunsteld
gekunsteldNeder%
Neder.
lands,
begrip en fantasie
fantasie geschreven.
lands, maar
maar vol
vol begrip
6. C. en
en M.
M. Scharten—Antink:
Scharlen-Antink:Het
Hetwonder
wonder
-—
derder
LiefLiefde.
de.
Paolino
woeste, maar
maar echte
echte stroper
stroper heeft
he eft geschoten
geschoten
Pao
lin, een woeste,
op
den minnaar
minnaar van
van zijn
zijn vrouw.
voor jaren
jaren
op den
vrouw. Hij
Hij wordt voor
opgesloten.
gevangenis ontmoet
ontmoet hij
hij het
het zuivere,
zuivere,
opgesloten. In
In de gevangenis
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sterke meisje Rosa — zij wacht op hem, tot hij vrij is.
Aileen deze liefde is in staat, dezen natuurmens door
alle ellende heen te dragen. Lees ook de boeken over
Francesco Gampana.
7. Margo Antink: Sprotje. —

De roerende geschiedenis van
een arbeiderskind, dat dOOr de fabriek en verschillende
„dienstjes" heen haar huwelijk en haar noodlot tegemoet
gaat. In de drie kleine deeltjes wordt het beeld van dit
„gewone" meisje zuiver en scherp getekend.
8. Stijn Streuvels: De Oogst. — Over het harde leven der
„pikkers", de maaiers, die uit Vlaanderland naar Franks
rijk trekken om er onder de moordende zon een schamel
loon te verdienen.
Fijne karakteristiek van land en
mensen. Lees ook: Dorpslucht.
9. M. J. Brusse: Boef je. — De langzame ondergang en de
eindelijke „verbetering" van een grote.stadskind uit een
proletariersbuurt. De omgeving, het milieu, blijkt hier
van meer betekenis dan de erfelijke aanleg.
10. Theo Thijssen: Kees de Jongen. — Kees, het type van
den 11, of 12,jarigen jongen uit het tegenwoordige Am,
sterdam, ziet zich als den man, die ailes kan en ants
durft. De schamele practijk is daarmee niet bepaald in
overeenstemming.
Lees ook: Schoolland, De Gelukkige Klas, Het Grijze
Kind, Het Taaie Ongerief.
11. Arthur van Schendel: Het Fregatschip Johanna Maria.

—
Een boatsman, die zijn schip zó liefheeft, dat hij niet
rusten kan, vOOr het zijn eigendom is geworden.
Belangrijk is ook schrijvers bock: Jan Compagnie. Later
verscheen nog De Waterman.
12. Jan Fabricius: Komedianten trokken voorbij. — De viot
vertelde historic van een achtergelaten kind in Italie;
lees ook de vervolgen: Melodic der verten en De Dans
om de Galg.
13. Ina Boudier—Bakker: De Straat.

Hierin een beschrij%
ving van het leven der „deftige vrouwen" uit een
provincie, stadje: bleek, levenloos en „met duizend
schaamtetj es per uur".
14. Willem Schurrnan: De Violiers.
De tragische strijd
van de sjaggerende Jood Mark Violier, die zijn dochter
Esther een opvoeding „boven haar stand" geeft en haar
vooral ditardoor verliest
den van de meest gespeelde
moderne drama's.
15. Aart van der Leeuw: De kleine Rudolf. — Een dichterlijk
kantoormannetje trouwt met een onbeduidend meisje
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Jeanne,
hij Martha
Martha liefheeft. Hij
Hij blijft
blijft zijn
zijnvrouw
vrouw
Jeanne, terwijl
terwijl hij
zeer
trouw en
en zij
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sterft, overtuigd
overtuigd van
vanzijn
zijnvolledige
volledige
zeer trouw
trouwt de
de stille
stille held
heldmet
metMartha.
Martha.
liefde. Dan trouwt
liefde.
van dezen
dezenschrijver:
schrijver: lk
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Lees
Lees ook van
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gedichten.
zijn vele gedichten.
16.
H. van
van Moerkerken:
Moerkerken: De
Degedachte
gedachteder
dertijden.
tijden.
16. P.
P. H.
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belangrijke roman
roman (zes
(zes delen),
delen), waarin
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boeiende en zeer
de
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ring, In
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antwoord,
Het demonische
demonische Eiland,
Eiland, Het
Hetlange
langeleven
levenvan
van
Habhabalgo.
Habhabalgo.
17.
van Bruggen:
Bruggen: De
DeVerlatene.
Verlatene.—- Een
Joods gezin
gezin
17. Carry van
Een Joods
valt onder
onder invloed
invloed van
van allerlei
allerlei moderne
moderne theorieen
theorieen uiteen
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en de
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oude, orthodoxe
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Jacob Israel de
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Haan
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gedichtenbundels.
18.
van Ammers—Kiiller:
Ammers-Kiiller: De
DeOpstandigen.
Opstandigen.—- Deze op:
op'
18. 10
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zijn de
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en de
maken
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van den
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ser over
wordt
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Lees
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Lees ook:
Heren, vrouwen
19.
M. de
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long:dede
Merijntje.Cyclus.—- In
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delen
19. A. M.
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20.
Heijermans: Droomkoninkje.
Droomkoninkje.—- Een mismaakte
mismaakte
20. Herman Heijermans:
kleine
fantast, door
door niemand
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goed begrepen
begrepen als door
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dat deze
o.a.: Eva
Bonheur, De Wijze
Wijze Kater,
Kaier,Op
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Hoopvan
van
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Eva Bonheur,
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Schakels,
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OraetetLabora,
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Schakels, Ghetto,
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bloemlezing aan
aan
Wie graag
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Uitstekend is:
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Lyriek,
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Greshoff en A. F.
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Lyriek, dl.
dl. I—IV,
J. Greshoff
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VERKLARENDE WOORDEN
WQORDENlIJST.
VERKLARENDE
LUST.
actie: aandeelbewijs;
rechtsvordering; gevecht;
gevecht; handeling;
handeling;
aandeelbewijs; rechtsvordering;
werkzaamheid.
anti:these: tegenstelling
anti#these:
denkbeelden, in
in leer,
leer, inzonder,
inzonder.
tegenstelling in denkbeelden,
in de
destaatkunde:
staatkunde: tegenstelling
tegenstelling van
van Heidenen
Heidenen en
en
heid
held in
Christenen,
liberale en
en clericale
clericalepartijen.
partijen.
Christenen, liberale
a prima
prima vista:
vista: op
eerste gezicht
gezicht (van
(van het
het blad
blad te
te zingen
zing en
op het eerste
of te
te spelen).
spelen).
autobiografie:
levensbeschrijving.
autobiografie: eigen levensbeschrijving.
autocraat: onbeperkt
autocraat:
alleenheerser; eigenmachtig
eigenmachtig persoon.
persoon.
onbeperkt alleenheerser;
autonomie:
autonomie: zelfregering.
autoritair:
autoritair: eigenmachtig.
autoriteit:
macht; erkende
erkende geloofwaardigheid;
geloofwaardigheid;
autoriteit: gezag;
gezag; gestelde macht;
man van
van gezag;
gezag;
getuigenis
geschriften; persoon,
persoon. man
getuigenis bijv.
bijv. uit geschriften;
overheidspersoon.
bacterien:
bacillen, algemene
algemene naam
naam voor
voorsplijtzwammen,
splijtzwammen,
bacterien: bacillen,
microscopische
eencellige organismen.
organismen.
microscopische eencellige
belezen
bezweren, een
een toverformule
toverformule over
overiemand
iemand
belezen (overlezen): bezweren,
zo de
de betovering
betovering of
of de
de boze
bozegeesten
geestendoen
doenwijken;
wijken;
lezen
lezen en zo
uitbannen; overhalen.
overhalen.
bolU'erk:
uitspringend (vijfhoekig)
(vijfhoekig) verdedigingswerk;
verdedigingswerk; naam
naam
bolwerk: uitspringend
waar vroeger
vroeger een
een bolwerk
bolwerk was;
was; verster.
verster.
van
stadsdeel, waar
van een stadsdeel,
kend
paalwerk aan een
een zeedijk;
zeedijk; figuurlijk
figuurlijk hetgeen
hetgeen ter
terver
ver.,
kend paalwerk
sterking of verdediging dient.
sterkingofvd et.
brevet:
diploma; machtiging;
machtiging; vergunning
vergunning tot
het uit:
uit.
brevet: acte,
acte, diploma;
tot het
van lets;
iets; octrooi,
octrooi, patent.
patent.
oefenen
maken van
oefenen of maken
capaciteit:
kracht in
in verschillende
verschillendeopvattingen;
opvattingen;
capaciteit: vermogen
vermogen of kracht
bekwaamheid,
geschiktheid, vatbaarheid.
vatbaarheid.
bekwaamheid, geschiktheid,
caricatuur:
spotprent inzonderheid
inzonderheid bespottelijk
bespottelijk
caricatuur: spotbeeld,
spotbeeld, spotprent
door
komische overdrijving
overdrijving van
enig kenmerk
kenmerk of
of gebrek
gebrek
door komische
van enig
in een persoon
persoon of
of zaak.
zaak.
concentreren:
een punt,
punt, verenigen
verenigen van
van
concentreren: samentrekken
samentrekkenop
op een
gezag; van
van de
de aandacht.
aandacht.
troepen;
troepen; van
van het gezag;
consequentie:
streng doorvoeren
doorvoeren van,
van,
consequentie: gevolgtrekking;
gevolgtrekking; het
het streng
het trouw
trouw blijven
blijven aan
aan beginselen.
beginselen.
contact:
voeling; onderlinge
onderlinge aan:
aan.
contact: aanraking;
aanraking; verbinding;
verbinding; voeling;
raking van
electrische geleidingen.
geleidingen.
raking
van twee electrische
conventie:
als aan
aan.,
conventie: overeenkomst,
overeenkomst, verdrag;
verdrag;het
het geheel
geheel der als
genom en passende vormen, gebruiken (in de maatschappij,genompasdvr,gebuikn(dmatschpj,
met de
debijgedachte
bijgedachte aan
aanstijfheid,
stijfheid,
op
kunstgebied); soms met
op kunstgebied);
bekrompenheid, sleur.
sleur.
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conventioneer: door de gewoonte voorgeschreven; ongunstig:
geesteloos, karakterloos.
cynicus: schaamteloos, gevoelloos, niet aan edele motieven
bij zijn evenmens gelovend mens.
cynisch: honds; schaamteloos ,ongevoelig, ruw.
desespereren: wanhopen, moed verliezen; Dispereert niet,
leuze van Jan Pietersz. Coen (1587-1629).
dictator: Lat. dictare: bevelen; Dude Rome: onbeperkt ge,
zaghebber voor 6 maanden ten hoogste en wel in tij den
van gevaar; onbeperkt gezaghebber in tijden van gevaar.
dictatoriaal: met onbeperkt gezag bekleed; gebiedend, eigen,
machtig.
disci per: leerling; volgeling; Bijbel: apostel, jongere.
donatie: gift, schenking.
economisch: op de staathuishoudkundige zijde van het intuit,
schappelijke leven en de bedrijven betrekking hebbend;
zuinig.
element: enkelvoudige stof; een der hoofdstoffen; waaruit
men zich de wereld opgebouwd dacht: water, vuur, aarde,
lucht; stof, die door chemische inwerking niet splitsbaar
is; plaats, omgeving, waarin zich iemand thuis voelt;
werktuig.
elementair: de eerste beginselen of grondslagen omvattende
of betreffende.
encycliek: pauselijke zendbrief van algemene strekking, naar
de aanvangswoorden genoemd.
faam: de godin van de roem, inz. godin, die losse, onzekere
geruchten verspreidt, voorgesteld met vleugels, duizend
ogen en duizend monden of met een spreektrompet aan
de mond; gerucht, mare; naam, reputatie; inz. goede naam,
reputatie; roep, roem, vermaardheid; to goeder naam en
faam bekend staan.
factor: elk der getallen, door welker vermenigvuldiging een
product ontstaat; vermenigvuldiger; omstandigheid, welke
invloed op de uitslag van iets uitoefent; mede,00rzaak;
inwerkende kracht.
fractie: breking (van lichtstralen); breuk, deel van een ge,
heel; deel van een partij; verenigde aanhangers ener staat ,
kundige partij in een vertegenwoordigend lichaam.
gelijkenis: Bijb. afbeelding: zinnebeeldig verhaal, parabel.
grammatica: (Grieks gramma = letter) spraakkunst.
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hygiene: gezondheidsleer. Hygiea: godin der gezondheid.
hygienisch: de gezondheid betreffende; overeenstemmende

met de hygiene.
ideaal: gedachtenvoorstelling van jets, dat de volkomenheid

nabij komt; modelbeeld; droombeeld; volmaakt; heerlijk,
verrukkelijk.
individu: ieder mens of persoon op zich zelf; eenling;
enkeling.
individualisme: het stelsel van de rechten van het individu
boven die der gemeenschap; stelsel, dat de zelfstandigheid
van het individu voorstaat.
individualiteit: persoonlijkheid, karakter, aard.
industrie (Lat. industria
ijver): nijverheid, fabriekswezen;
productief technisch bedrijf.
intensiteit: innerlijke kracht; mate van kracht of hevigheid,
sterkte.
jurist: rechtsgeleerde, student in de rechten.
juristerij: minachtend: rechtsgeleerdheid, juridische spits:
vondigheid.
jurisprudentie: rechtsgeleerdheid, rechtsspraak; rechtsopvat%
ting, gehuldigd door de (hoogste) rechtscolleges, blijkend
uit de genomen beslissingen.
kroniek: verhaal, dat op zich zelf staande feiten vermeldt in
chronologische volgorde; jaarboek; serie van artikelen in
krant of tijdschrift over een bepaalde zaak in elke afleve%
ring, elk nummer.
lanterfanten: lanteren: leeglopen, straatslijpen.
legende: leven van een heilige, mirakel enz., in het algemeen:
een niet op historische gronden, maar op de volksover%
levering berustend verhaal; omschrift, rondschrift van een
munt of gedenkpenning; verklaring van tekens op een land.
kaart, op een plan.
leuze: wachtwoord, parool, devies; ken., zinspreuk.
lexicologie: kennis van de betekenis, afleiding der woorden.
lexicon: (wetenschappelijk) woordenboek.
liberaal: mild, milddadig, vrijgevig; onbevooroordeeld; voor:
uitstrevend, ruimdenkend; vrijzinnig; niet streng van op%
vattingen inzake zijn godsdienstplichten; voorstander van
het liberalisme: vrijzinnigheid op godsdienstig of staat,
kundig gebied.
maatschappij: samenleving, gemeenschap; wereld; vereniging
tot bevordering van bepaalde belangen; genootschap tot
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beoefening van letteren, kunst, enz.; vereniging van per
sonen tot een handelsonderneming.
mare: tijding, gerucht.
materialisme: stofvergoding; leer, dat de stof de grondooro
zaak is van alle verschijnselen; bij uitbreiding: lage, platvloerse gezindheid, alleen waarde hechtend aan stoffelijke
goederen.
mineraal: delfstof; delfstoffen bevattend, uit de grond gedolo
yen of voortkomend: minerale wateren; mineraal-water:
inzonderheid water, dat, hetzij van nature, hetzij door
bewerking koolzuurhoudend is.
monteren: optuigen; uitrusten; ineenzetten van een machine;
zetten, vatten van edelgesteenten enz. in goud, enz.; het
aankleden van een toneelstuk.
moraal: zedeleer; de leer van plichten en deugden; zedeles,
zedekundige redenering; strekking.
negatief: ontkennend; niet positief; omgekeerd lichtbeeld bij
fotografie, op de opnemingsplaat.
optimisme: gezindheid, die alles ten beste uitlegt, van alles
de lichtzij zoekt.
overlezen: zie: belezen.
paraphrase: verklarende omschrijving.
pessimist: iemand, die alles in de wereld slecht, naar vindt;
zwartgallige; iemand, die van nature geneigd is alles van
de slechtste zijde op to nemen.
politiek: staatkunde; geheel van parlementaire beginselen;
gedragslijn, schranderheid, geslepenheid; burgerkleding.
porie: kleine ruimte tussen de vaste delen der lichamen;
uiterst fijne, haast onzichtbare opening; luchto, zweetgaatje.
positief: stellig, bepaald, vast, zeker; niet negatief.
primitief: gebrekkig, voor verbetering vatbaar; zeer eenvoudig samengesteld; eenvoudig, zonder enige kunst; allero
eerste; aanvankelijk, oorspronkelijk: de primitieve be
tekenis van een woord.
primitieven: in de kunst: voorlopers ener klassieke periode,
grondleggers, wegbereiders.
principe: grondregel, obeginsel, ostelling; motief of beweeg%
grond.
projectie: worp; afbeelding van een voorwerp, vlak of lijn
op een plat vlak; kaartentekening; uitstraling.
pro jectiel: weggeworpen lichaam.
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psychologie: zielkunde (Grieks: psyche
ziel).
psychopaat: zielszieke.
psychose: zielsziekte.
psycho:therapie: behandeling van zielszieken.
reageren: tegenstand bieden, tegenwerking; een zekere tegen,
werking vertonen als gevolg van een inwerking (schei,
kunde); fig.: op iets ingaan.
reflecteren: weerkaatsen; ergens acht op geven, ambieren;
gading hebben in.
reflectie: overweging, bedenking; terugkaatsing, weerspie,
geling.
schema: beeld; getekende voorstelling, een vereenvoudigd of
algemeen geldend beeld gevend van een inrichting, samen,
stelling, werking, schets, kort overzicht.
sociaal: (socius: metgezel) wat betrekking heeft op de maat,
schappij; maatschappelijk; sociale: denkbeelden, arbeid,
noden, wetenschappen, wetgeving.
solidariteit: aansprakelijkheid voor zich zelve en voor alien;
saamhorigheid.
systeem: doelmatig geordend samenhangend geheel van bij,
eenbehorende dingen of onderdelen; stelsel; notenbalk.
theologie: godgeleerdheid; (Grieks: theos — God).
tuberculose: tuberkelziekte.
tuberkel: ziekelijk knobbeltje.
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