Een Wijze Keus .

opgang
spoedjg

lichw_e
drager

verreweg
gedragen

.:z.oo sopga n g
volgepakt

vooruitkomen
Jgyensmiddel
aangesproken
\.binnenlanden.

Een koopman r~isde eens door 't binnenland. Hij
gebruikte dragers om zijn pakken met koopwaren van
de ene plaats naar de andere te vervoeren. De streek
was woest en 't pad ongebaand, zodat de drager~ 't .
dikwels zeer zwaar hadde!LToen ze zich met zonsopgang klaar maakten om de
tocht te beginnen, vroeg een van de dragers aan de
koopman, of hij de lichtste last mocht hebben, daar
hij niet sterk was.
'De koopman stemde toe, en de drager koos een grote
mand, die volgepakt was met brood en andere lewm;middelen.
-
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De andere dragers lachten toeu ze 't zagen, en
plaagdcn de man, omdat hi{Zo dom was; want hij l:ad
vcrrcweg de zwaarste last gekozen .
.{- Nadat ze een paar uur gelopen hadden, kwamen ze
bij een stroompje helder water. I-Iier liet de koopman
de dragers rnsten, en gaf hun 't brood en 't vlees, l1at
in de mand was.
Toen ze weer verder trokken, bemerkten ze, dat de
man veel vlugger vooruitkwam dan zij, en dat zijn
last waarlik lichter scheen. Spoedig bespeurden ze
dan ook, dat de man niet zo dom was geweest als ze
gedacht hadden. 4--_...
Bij iedere halt werd de voorraad nit zijn mand aangesproken, en dus werd de- last lirhter en Iichter,
terwijl hun pak door 't lange dragen al zwaardet· en
zwaarder woog.
En toen ze de laatste nren van hun tocht, gel: ukt
ond_e r hun pakken, zich met m~~ voort~l~~pten, liep
de slimme dragcr vlug en licht; want zij!l manJ was
leeg.
TAALOEFEN lNG.

lets verder over Bijwoorden.
Bijwoorden staan alleen bij Werkwoorden.
Sommige Bijwoorden zeggen zcannver de " ·erkiug gcschiedt .
.andere u:aar, nog andere hoe.
Rij ging gistercn - Bijwoord van Tijd.
Wie roept daar? - Bijwoord van Plaats.
De wind waait stcrk - Bijwoord van Wijze.
Let op :-Deze laatste soort zijn Bijvoegelike

~ aam woord en.

fiij W erkwoorden gebruikt.

Als deze wo01·den bij 't Werkwoord z ijn gcbruikt "·ard en,
blijveu ze Bijvoegelike Kaamwoorden;
b.v. de wind was ~terk, krachtig, hard, zacht.
mijn neef is jong, oud, zielc, z1wk, ernstig.

WOORDVEUKLARJYG .

koop-

blnnenland, ouderveld; deel van een land van de zeeknst weg.
'varl"n, negotlPgoed.
\ 'ervoeren, overbrengen.
ongebaancl, ruw;
·zonder pa den .
tocltt, reis, trek.
leventJni.hldelen, ee twaren , padkost.
J•lngen, tergen.
\~ erreweg, belemaal.
bespeurt1en, merkten, zugen .
'b o.lt, rustplek .
de voorraad 'verd aangesproken, er werd gPgeten
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ln. Eenhei~ ~~~acht.
~
altijd
twlsten
b un del
stevlg

moeite
samen
verdragen
opgroeien

-

verdrietig
onmogelik
gemakkelik
samenbinden

.EeD oude man had ~en ZQilllS. 't W....a.ren w.eJ. fl..il;lke,
tu:a.Ye kinderen, ~e goed vqgr hWJ. oude..- vader
zorgden; m~~ k_onden 't niet r
..
elkander te twisten. De e~n vdl!le no.oit, \U.IJi de..ander
......----..
wild
e.

-

-

g~n ~e h1!_n vl!_der VE!fl wrdriet.
fi9e m_eer _ze
212groejden, hoe erger 't werd; zodat hun vader
vreesde, dat de mooie, grote plaats, waarop hij
woonde, na zijn dood door zijn zoons zou verdeeld
worden, en dat ze zich door hun twistzucJ1t ongelukkig
zouden maken. Hij hedacht daarom een plan om hen
dit te doen verstaan.Op een morgen liet hij alle zeven bij zich komen. In
zijn hand hield hij zeven stokken, die met een stevig
touw waren samen gebonden. Deze liet hij hun zien ,
en zei, dat wie die bundel kon breken~ bij zijn dood de
plaats zou erven. Daarop gaf hij de stokken aan zijn
oudste zoon.

\

-{Deze deed wat hij kon, maar hij kon ze zelfs niet
buigen. En zo ging 't met allen tot ,]e jongste toe.
"N een," zeiden ze allen, " 't is onmogelik !"
Daarop nam de oude man de bundel, maakte ·'t
touw los, en brak de ene stok na de andere zonder
moeite.
"0," zeiden de zeven, "z6 kunnen we 'took; een te
breken is gemakkelik !"
~" Dat is juist ~'at ik jullie wilde tonen," antwoor<lde
hun vader. " Een stok te breken is niets; maar de
zeven samen is niet mogelik. Zien jullie niet) wat ik
jullie wilde leren? Slechts in eenbeid ligt kracht."
En ze namen de les ter harte, en trachtten van die
dag af elkander te verdragen en samen te werken.
T .AALOEFENING.
Nog lets over Bijwoorden.
Bij 't werkwoord zijn staan geen Bijwoorden, maar Bijvoegelike Naamwoorden; b.v.:
ik ben blij; hij was dood; zij is <tiek geweest.
Zo is 't ook met 't werkwoord worden.
hij wordt gezond; zij is groat geworden.
Zo ook met schijncn, lijken en blijven.
't papier lijkt geel.
zij leek erg bleek.
dit schijnt niet helemaal waar.
zijn banden schenen mt'il.
mijn vriend blijft trouw.
hij is vriend:elik gebleven.

WOORDVERKLARING.
:lllnk, sterk, gezond, degelik.
twh1ten,
braat, van goed karakter.
strijden, ruzie maken.
ontatond, ontstaan, ontstond, ont.Rtaan.
ontstond,
kwam.
verdrlet, smart, ergernls.
twlstzucht, Just om te twlsten.
atevlg, sterk .
slechts, alleen.

't
lief
zorg
ziek
even

Bloememeisje.
koopt
genocg
geplukt
droevig

ruiker
gaarne
geurlgs
penning

Wie koopt mijn bloemen ?-Moeder is ziek,
Ach, en ze heeft gcen brood !
Wie koopt mijn bloemen ?-0, wie helpt ons
Uit onze grote nood?
Wie koopt mijn bloemeu?-Vader is dood,
En wij, we zijn aileen! .
Wie koopt mijn bloemen ?-0 mensen, belpt!
Zendt d' arme wees niet heen!
Wie koopt mijn bloemen ?-Moeder is koud,
En hongerig ligt ze daar!
Wie koopt rnijn bloemen ?--'k vraag JJiet om goud:
Een enk'le penning maar !
Wie koopt mijn bloemen ?-0 mensen, staat,
Staat even stil bij mij !
~
Wie koopt mijn bloemen ?-Ze zijn zo schoon,
Zo pas geplukt uit de wei!
" Is er je moeder ziek, lief kind,
En is er je vader dood?
Is alles thuis zo droevig en koud,
En heb je zelfs geen brood?

·@

Geef mij die ruiker; zie, hier is geld,
Maak er je moeder mee ulij,
Koop haar wat geurigs, koop haar wat warms.
Zeg haar, bet komt van mij.
Tel niet de stukken, zi e ik lteb veel,
Gaarne deel ik wat mee !
Zorg voor je moeder, en denk aan jezelf,
Zie, 't is genoeg YOO t' twee.
En is je moedertje mor gen nog kr ank,
Breng nieuwe bloemctjes clan.
En vraagt je moedertj e, wie of ze koopt.
Zeg: 'tIs een vreemde man.''

TA 1lLOEFE.\'l NG.
Nog i ets o,·er Bij\\·oordcn .
Men Yiudt somtijds een woord bij een Bij1·oegelik Kaamw oo rd
gevoegd, dat de l'racht en-an !Jeter I.J elpt uitdrukken : b.v. :
de bloem is mooi
de bloem is h eel mooi.
Zulk een woord is ook een Rijwoord-een Bijwoo rd vau Graad
We vinden zulke Rijwoorden van Graad ook bij andere Bijwoorden-voornamelik bij Bijwoorden van Wijze, of vau '1 ijd:
b.v. hij scbrijft lelik
bij scbrijft erg lelik.
:uaak tien mooie zinnen. waarin een 'Bijwoord van Graad gebruikt wordt.

WOORDVERKLARING.
etukken, geldstukken.
rutker, bo~ bl<wmcu.
geurtg, smakellk.,
lekker.
deel lk wu.t mee, gee! !k wat.
krank, z!ek.
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Hebt uw N aaste l ief.t
veld
garst
bevel
plaats

kapitein
hoofdweg
grijsaard
liefhebben

hongerig
veiliger
korenveld
om wenden

Na de grote oorlog tussen Frankrijk Pn Duitsland
(1870-71) trok een af~ng duitse soldaten op weg
naar hun kamp door een woeste streek. Hun paarden
waren moe en hoQ,gf]'ig; maa~ hoe de kapitein ook
r ondzag, hij kon nergens een plek ontdekken, waar bij
voer voor de dieren kon krijgen.
-

.
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Eindelik kwam hij langs een ar~dj_g huisje. V66r
dat huisje zat een oude man rustig zijn pijpje te roken.
De kapitein reed op hem toe en vroeg hem, of hij l1em
niet van een plek kon zeggen, waar hij zijn paar(len
voer kon Iaten geven. V
" 0 ja," antwoordde de oude, " dat kan ik heel goed,
ik zal u de weg wijzen ;" en opstaande sloeg hij een
zijpad in, dat tussen twee heuvels door in een dal
voerde.
/ Daar kwamen ze aan een pracljtig garstveld.
De
kapitein wilde reeds bevel geven aan..zijn soldat~~n om
af te klimmen, toen de grijsaard zich omkeerde en zei~
dat dit veld niet de rechte plek. was, en ze nog een
weini)r geduld moesten hebbezr Een minuut of
vijftien later kwamen ze aan ee:6 ander veld, waar cle
gar!;t lang zo goed niet stond. l1(
~ Hier kan u uw paarden laten eten," zei de oude
man, zich tot de kapitein wen~de. Deze liet zich
niet tweemaal nodigcn, maar gaf hevel, en il! een
ogenblik waren de ver:m~de paarden in 't garst,·eld
gejaagd, dat ze in korte ti)d geheel kaal aten ..'
' Toen ze gereed waren om verder te gaan, ging de
oude man hun weer voor, om hen veilig op de
hoofdweg terug te brengen. 't Eerste garstveld
voorbijkomende, riep de kapitein uit: "Zeg, oude, 't
was toch dom van je om ons zo ver te brengen; dit veld
was veel beter geschikt dan 't tweede."
" Dat weet ik wei," antwoordde de grijsaard, zich
om~ge, "maar 't was 't mijne niet.
't Beltoort
·aan mijn buurman."
T AALOEFEN ING.

lets verder van Zelfstandige Naamwoorden.
De soorten van Zelfstandlge Naamwoorden, die we moeten
kennen, zijn :

1

l

WOORDVERKLARING.
doorleef je, breng je door.
verspild, verknoeld.
leuze, Ieus,
motto, Ievensprenk.
nlentendal, nlets.
gult, schalk, vrollke jongen.
bij de vleet, In men!gte.
hoe je je wilt dopen, welke naam je wilt

boereplaats
overvloedig
len temorgen
luchtkasteel
Van ee ordelik boereplaatsje nabij een dorp in
Frankri · ging een jonge vro~ op zekere vroege
lentemorgen met vlugge stap naar de markt. Ze
droeg eeii emmer verse melk op haar l10ofd, en 'twas
haar aan te zien, dat ze diep in gedacllten was. Na
.een poosje begon ze met zichzelf te praten; en dit was
wat ze zei:" Ik zal een van de eersten op de markt zijn van
morgen, en mijn melle zal hoog gaan: hij ziet er zo vet
.en zo smakelik uit. Ik reken dat ik er genoeg voor zal
krijgen, om vier dozijn eieren te kopen. Die geef ik
aan mijn vier broeise hennen, en ze zullen ze voor me
uitbrengen. De kuikens worden zonder moeite en
zonder kosten groot, want 't veld is ruim, en gr:'!-S is
.er in overvloed. Zijn al die kuiken~ groot, dan rnil
ik ze tegen een varken. Klaas, mijn goede man, zal er
zeker een hok voor maken, want bomen zijn er genoeg
op de werf. Dat varken maak ik groot, en is 't vet,
dan ruil ik 't voor een koetje, dat me melk en kaas; en
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ieder ·aar een kalf geven zal. En zuinig zal ik 7.ijn,
zuinig " n spaarzaam, spaarzaam en vlijtig, mijn man
en ik all'ebei, tot we genoeg hebben om een nieuw lluis
te bouwen, niet van klei en stro, maar van kalk en
steen. 0, wat e~n vreugde zal dat niet zijn !"
En zie, bij de gedachte aan zulk een. genot, een
nieuw, eigen buis te bezitten, vergat dP vrouw wat ze
deed, waar ze was. Ze zwaaide haar armen rond. en
deed een sprong van geluk. Maar met die sprong
kantelde baar emmer, en ging naar de grond. En
toen de verse, lekkere melk over 't vuile pad vlot:"ide,
toen lagen daar eieren, kuikens, varken, koe, kalvers,
en 't mooie, nieuwe huis-alles in 't niet!

'l'!lALOEF'ENING.

)faak Jijsten Yan de Zelfstandige Nanmwoorden.
(J) Yoorwerpsnamen.
(2)
Stofnamen.
(3) Afgetrokken Zelfstnw.
Schrijf twa alf Yan de Bij1·oegelike :Kaamwoorden in deze vorm
vuil, vuil er, vuilst.
lVOORDVERKLARING.
lncbtlinsteel, iets clnt tcmand zich verbeeldt, dnt gflbeuren kan, en waarop
ortlelik, net, schoon, wellngcrlcht.
lenten1orgen,
hlj ge<lurig lt oopt.
morg<'ll Yroeg in de zomertijd.
ltoog gnnn, c>en goedf\ prtjs balen.
broeia,
verlangt>nd om op eieren te zittC'n.
zuinig, voorzlcbtJg met geld uttgeven.
kn ntt>-ldt•, vtel om. ,
ceno t, vrf•ugde. pl ezler.

De Zonnebloem.

smaak

degelik
voorbeeld
brandltout

wijn s tol;

aankweken

\\' ild
gooit

Amerika..

~~ .

~k '
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't Spreekt yan zelf, dat elk kind graag bloemen ziet.
Bloem en nut ken de plan ten rnooi, 't ye\rl aantrekkelik
~en onze hnizen gczellig. Hoe meer een Innd
van
bloemcn houdt, l1 oe beter.
Maar denken " ·e er ooit aan, dat een bloem waarde
heeft? Acl1, neen, zeg je, dat kan nict! Ja, dat kan
wel. En 't is wei degelik zo. Ik zal er je een voorheeld van geven.
Die gl'ote, bijna te grote hloem, die zo veel op de
zon lijkt, en daarom zonnebloem heet. is 't eerst in
Middel-Amerika gevonden. Daar groeide hij in 't
wild.
Niet omclat ldj zo nuttig was, maar eenvoudig omdat hij elkeen z'n aandacbt trok, bracht men hem
n aar Europa, en later ook naar Azie over. Iedereen
wilde l1em ll et,ben om in zijn tuin te pr·ijken.
Maar

de Russen begonnen bern tot iets anders te gebruiken.
Ze meriden op, dat 't zaad van deze bloem olie bevat,
die een goede smaltk beeft, en ze p~~-~P- de olie uit,
en zochten die in de handel te brengen. Dit gelukte
hun, en 't gevolg is geweest, dat de zonnebloem nu in
Znid-Rusland wordt aa~s~~ykt. gelijk bij ons de
wijnstok. Velden en velden vol vindt men ervan.
Honderd mol ens zijn gebsl'·d. om 't zaad u it te per·
sen, een waarvan in de stad Sar~ow gevond.en wordt,
welke jaarliks twee mJ.U.2,~n liter~'olie voor de handel
Ievert.
Water na 't persen van 't zaad overbli]ft, gebruikt
men als koeken voor 't vee, dat in de winter op stal
moet staan, of voert er pluimvee mee. De bloem zelf,
nadat 't zaad er uitgenomen il'l gooit men voor de

schapen, die er veel van .schijnen te houden, en de
droge stengels gebruikt men als brandstof: ·1
't r~aatste, dat wij over deze plant gehoord hebben,
is, dat men in Amerika begonnen is, pal!ier van zijn
stengels te maken. '"t Zou zeker de moeite waard zijn,
om ·de zonnebloem ook in Zuid-Afrika ain te kweken.
Er is plaats genoeg voor zulk een onderneming.
TAALOEFENING.

-

De zonnebloem is een van onze afrikaanse bloemen. Er zijn er
heel wat andere, die hollandse namen dragen, en die willen we
eens opschrijven, en zien hoe lang de lijst wordt. Als die lijst
klaar is, maken we een andere, en daarin schrijven we al de
hollandse namen van de groenten, die we kweken, en dan nog een
derde van de granen en soorten van voer, die we op onze plaatsen
verbouwen. Hebben we dat alles klaar, dan zal 't niet moeielik
wezen om zinnen te maken, waar die woorden passend in gebruikt
worden.
WOORDVERKLARING.
•t Bpreekt van self, 't Is natuurl!k.
aantrek.k ellk, moo!.
geselUg, prettlg, aantrekkellk.
't IB wei degellk so, 't Is wezenllk waar.
beet, genoemd wordt.
groelde In 't wild, was een veldbloem.
OJD
In sfJn tnln te prljken, om zljn tuln moo! te makeu . bevat, hee!t, !Dhondt.
peraten, drukten (met een pers).
In de handel te brengen, oo nrkopen.
dlt gelnkte hun, daarln slaagden ze.
gevolg, ultkomst.
aangekweekt, geplant, verbouwd.
liter, een ~n drlekwart pint.
Ievert,
verschatt, geett.
Btengel, steel, stam.

De Zingende N atuur.

oois.-krlnkt

geuren
koeren

zwijgen
vreugde
schepsel

r

geprezen
vogelzang
levenslang

11 llloemen, bloemen, bloemen overal !

Kleuren, geuren, kleuren zonder tal!
Blijdscllap, vrede, vreugd in ieder oog,
Blikkend, dankbaar blikkend naar omll.oog!

.

-' .Vogels zingen blij op ied ~re tak;
Duiven kirren, koeren op het dalcZou mijn toi1g dan zwijgen bij die zang?
N een, 'k "·il zingen heel mijn Ieven lang!

J' God is goed! zo roept 3atuur mi..j toe.
Dat elk scbepsel Hem d 1~ulde doe!
Maar mijn stem zij d'eers ·e, die er klinkt,
Eer een vogel ooit zijn liedje zingt.!

~

J.J,God, gcprezen zij Uw grote naam,
Door de mensen, vogcls, en de bloemen saam !

/
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Bij vergelijkilll,,''e~ikt men Bijvoegelike Naamwoorden op
twee rnaniere11 :
~ in vormen, di e op er uitgaan, a ls men twee dingen met
elkander vergelijkt; b.v. Ja n is een grote jong en, maar P1et is
grote1·; zi lver is een duur metaal, maa1· gottd ·is nog diUurder .
~ in vorrnen, die op st uitgaan, a ls men een ding vergelijkt
met alle andere yan zijn ,;oort; b.v. van a~ die liornen is deze de
hoogste; di t i s 't zwaarst e pale van de zes.
De vormen op er noemt me n de Vergrotende 'l. '1·ap.
De vorrnen op st 11oemt men de Overtr efj ende Trap.
WOORDVERKLARING.
gen.-, anngename reuk.
zontler tal, nlet te tellen.
bllkk~nd,
kljkend, sta reud.
klrren, koeren, bet geluid dat dulven maken.
bnlde
.cJoen, eren, aunbidden.

Wat

~duw?
.\

dauw
ging
kwam
!!.Qlik
overal
elndelik
vleugel
droppeltje
-- ~·;y,.,::.,
schoorsteen
'
~s.tond

borstveertje
draadheining

Een dagbrekertje zat eens vroeg in de morgen op
€en draadheining bij een sloot. 't Had gefloten zo
hard 't kon, en de zon moest zijn stemmetje zeker

gehoord hebben, want die haastte zich, om boven de
morgenwolk in 't oosten uit te kruipen Toen zijn
eerste straal beneden in 't dal aankwam, viel hij juist
op 't vogeltje. 't Diertje blonk, of 't een grote parel
was. Vol trots draaide 't zijn kopje eerst links en
toen rechts, om· zichzelf eens goed te bekijken. Zijn
veertjes waren met dauw bedekt: aan elk haartje
hing een droppeltje. Een grote drop schitterde op
zijn bo.r stje. "Wat ben jij toch wel? " tjilpte 't vogeltje. " Mooi ·rond ben je, en vol kleuren ;-maar
waar kom je vandaan ?"
1
" Dat zal ik je eens vertellen," lispte 't dropje met
een heel :fijn stemmetje. Verleden w~ek lag ik iiJ de
sloot hier bij je, met een menigte ander e droppels van
mijn soort. Maar zie, er kwam een eend al plassende
naar me toe, en, omdat ik bang voor hem was, sprong
ik boven op zijn rug, en hield me vast aaii een veertje
midden tussen de vleugels. De zon scheen warm op
me-en langzaam werd ik kleiner, tot er ten laatste
niets meer van me op d~ eend zat." Y
"Waar was je dan?" vroeg 't vogeltje.
~ Met ~ wind mee," fl.uisterde 't dropje, " over
dorp en veld, over bos en tuin, over land en zee, totja, tot waar zal ik zeggen? 't Was ergens boven, maar
ver van hier. Ik was mezelf niet. 'k Was Iichter en
luchter, en vroliker, en veel groter dan nu. Er wasgeloof ik,-geen eind aan me. Overal rondom hoorde
ik de stemmen van andere droppels, maar ik kon ze
niet zien, en zij mij evenmin.
"Maar hoor, water gebeurde. Op eens blies er een
harde wind tegen ons aan, en werden we dicht op een
hoop gedreven; z6 dicht, dat weal kleiner en kleiner,
en nog kleiner werden. lk werd koud en zwaar en
toen-viel ik. 0, zo ver! o zo diep! lk kwam met een
smak tegen een huis, rolde naar de grond, en kroop in
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een klein scheurtje weg. Dat was tegen de avond; ik
geloo~ft was eergisteren avond. Toen de nacht voorbij was, ging de zon prachtig op. Hij scheen op me,
en ik werd warm en prettig van binnen. Ik kroop
uit 't scheurtje, en danste, en begon eindelik te wiegen
op de lucht, en toen te vliegen, hoog boven de scboorstenen en de toppen van de bomen.
" l\faar toen de zon weer onderging en 't koud werd,
kwam ik naar de grond terug, en bleef laag over de
aarde zweven, tot ik jou vond zitten op een bezembosje. Je waart in slaap, maar ik bleef bij je, om rust
te zoeken, en kroop in de veertjes van je borstje, waar
ik de hele nacbt heb doorgebracht.-~u ken je me.
lk ben een droppel dauw, en als je tongetje droog is~
hap me dan op, dan zal ik 't lwei en vochtig maken,
en je helpen om je morgenliedje te zingen."
TAALOEFENING.

Neem de zin, "ik ben een droppel dauw," en spreek of schrijf die
in alle persoonsvormen van de Tegenwoordige, Verleden en Toekomende tijden.
Schrijf de Bijvoegelike Naamwoorden op, en zet er de vormen
van de Vergrotende en Overtreffende Trap achter.
WOORDVERKLARING.
dagbriekertje, een klein, ru!dafr!kaans vogeltje, dat b!j zonsopganr s!nrt.
blonk, bl!nken, blonk, geblonken.
blonk, sch!tterde.
tjtlpen, z!ngen (nn.
klelne vogels).
Uapte, l!spe!de; sprak heel zacht; flnlsterde.
lncbter•
Juchtlger, vr!jer.
an1ak, bons, harde slag.
prettl&', aangenaam.
'lleseDlboaje, afr!kaans bosje, waar men bezems· van maakt.
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geest
slapers
prachtig
loopbaan

rergeten
dankbaar
plezierig
vervrolikt

kraaien
wippen
zingen
loeien

1~ De lieve vogels zingen, \

I Ze zingen al hun best;

·

Ze vliegen been en weder,
En wippen uit hun 11est.

~De

dankb're koetje~ loeien.~
Zij logj~n door de straat;
En rondom op de plaatsen
Klinkt 's schaapjes luid geblaat

3 De hl!nen op de

ll1.l re.J..Joo<::"\doo"Ze kraai,en van plezier ; ,\ ,
Ze wekken al de slapers; ,\
Ze wekken mens en di~

, 't I s morgen! o 't is morgen :
De ·nare nacht is lJ een!
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De zo11 kornt krad..ttig1 praclttig,
Zijn loopbaan in:_'etreen.

A

~ 't Is morgen! o 't is morgen!
..----- V ergeten is de smart
Van ouden, zieken, armen; /
En blij is ieder bart.

Dank, zonnetje) uw lichten
V ervrolikt 01fS gernoed.
_______,-t Is 't zoqlicht, dat ons danken
En blijde zingen doe'<_

'-Leer van buiten:
Persoonlik Voornaamwoord van de eerste persoon: Enkelvoud
ik (andere vorm mij of me) ; Meervoud tdj of we (andere vorm
ans) .

Van de t weede Persoon: Enkelvoud jij of j e (andere vorm
(andere vorm 11) (beleefdheidsvorm). Meervoud: jullie; gij of gc ; u.
.iou) ; gij of ge

Van de •. derde Persoon: Enkelvoud hij (andere vorm hem );
Meervoud: zij of ze
(andere vormen hen, hun, haar, zc ).

.zij of ze (andere vorm haar) ; hct of 't.

WOORDVERKLARING.
al hun best, zo goed als ze maar kmm Pn.
'""iJlpen, vlug uttsprl ngen.
''" schaapje8, van ' t scbaapje.
geblaat, gebler.
wekken, wakker
maken.
lOOilbnan, pad, weg.
ingetre~ n, ingetrcden, tngeogaan.
licltten,
schljnen.
YcrYrolikt, maakt vrollk.
gen10ed, hart.
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De Bok-ken.
berg
dicht
aandacht
langs
poot
herder
belling
voorbij
ruirnte
geval
vechten
vervuld

\
VTwee bokken ontmoett.en elkander eens op een smal
voetpad. 't Was in de he.!!i_ng van een berg uitgegraven, en liep langs een diepe afgrond. Uit te wijken
was onmogelik. Hoe dicht zich de een ook tegen de
berg aandrukte, de ruimte bleef te smal om de ander
voorbij te laten~ Een herder, die in de nabijheid onder
de struiken zat, zag de twee dieren staan, en wachtte
met gespannen aandacht af, wat ze doen zouden. j
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j

Eigenlik Lad hij gcdacht, dat ze hun koppen
zouden gebruiken, en een van de twee in de diepte zou
gestoten worden. Lang stonden ze elkander aan te
kijken, maar tot vechten kwam 't niet. lntegendePl,
't scheen, alsof zij al vriendeliker jegens elkander
werden, en eindclik elkander volkornen verstaan
hadden ..._J Want langzaarn boog de ene bok eerst een
poot en toen de twcede, en legde zich voorzichtig neer
tegen de berg aan. De ander zette even voor3:ichtig
zijn voorpoten op 't lkillill.m van zijn ka~aad, en
stapte behoedzaarn voet voor voet over hem heen.
Daarna gingieder zijn eigen pad.
De man, die dit zag, was er zo door vP.rvuld, dat hij
't geval aan iedereen in 't dorp vertelde.
'l 'AALQEFEN I NG.

Laat ons nog eenmanl a ile Werkwoorden uit deze les 7.0Pl;en,
en ze ~~n voor Mn in de zes tijden scllrijven, die we geleerd
hebben, ieder We1·kwoord in een andere persoonsvorm.
WOORDVERKLARING.
helllng, schulnte, bung.
uitwljken, ultdro.alen, pad ge ven.
gt'!lpnnnen aandn.cht, grote attentie.
:l.ntegeudeel, julst 't om,;;ekeerde.
beboedzaam, voorzicllttg, zorgvuldig.
geval, zaak.

i

Een Kind van 't Land.
Ik houd niet van <le sta(l,
Ik houd veel meer vall lmiten,
Waar 't vee zo vrolik loeit,
En waar de vogels fl~n.
• Ik houd .van straten niet,
Van muren en van stenen,
l\faar van bet ruime veld
En zonlicl1t om mij henen.
.

"

Jk hen een zooll van 't lan<l,
Vall Afrika's Zuid-Oosten:
<i-ecn mensekunst, o neen,
Hoe si~k, kan mij troosten,
l\faar Gods Natuur is waar
:Yi ijn bo~em steeds naar haakt:
O(·h, geef me ruimte en licht,
Aftrn bart dan vreugde smaakt!

TA.A.LOEF'ENING.
Geef, wat dit versje beschrijH, in je eigen (proza.) ziunen
weer. Leg uit, \ntt 't versj e eigenlik het eken t. Geef een schil derijtje in woorden ya.n ee n afrika::tns Jdnd, dnt op een plaats is
groot geworden.
Beschrijf zijn gemoed, snmak, genoegens, neigingen.
WOORDVERKLA.R INO.
honden van, llefh ebben, graag hebben, bemlnnen, gesteld zljn op. huiien,
op 't land.
loeit, bulkt.
fluiten, zingen., kwlnkeleren.
rninae, open.
wljde.
nten8ekonst, alles wat menseh anden gemoakt hebben .
8ierlik,
fra n!, moo!.
boeze1n, h art.
steeds, altljd, gedurlg.
hoakt, verlan11t.
,·reugde, vrollkbeld.

Die was ztJn Troost.'
juist
wens
kaars
draad

tafel
koning
's avonds
Iu chtgat

eenzame
gesloten
voornaam
antwoordde

"0, Mama," gilde Bertha, terwijl ze de kamer van
haar moeder inliep; "Mama, ach, kom toch bier! Hoe
ben ik geschrokken! Daar is weg;.e_nlik een spin aan de
achterkant van mijn bed t egen 't gordijn! Ik kwam
met de lmars in de kamer, en zag hem lopen. 0. ik
ben zo bang! Ma, yang h'em toch, anders komt hij;
van nacht nog bij me!"
" En zon clat zo C'rg zijn, mi.fh kind'!" :mtwoordfle
de moeder. "Heeft zulk een klein spi~je jr ooit
bvaad gedaan? Kom bij me, ik wil je wat vertellen."
~ Is allang, heel lang geleden, toen een rijk en voornaam lteer, die aan 't llof van zijn koning was, in de
gevangenis gesloten iYercl. Hij had iets gedaan,
ii·aarover de koning zeer boos geworden was. Nu
"·erd hij in een nare, donkere kamer gebracht, waar·
niets was dan wat stro, een llouten stoel en een
tafeltje. En daar moest hij tien jaren zitten. Vreselik,.
niet waarU~
·
Hij was dan ook bitter beclroefd, en wist niet, hoe·
hij die lan ge dagen en m::tanden en jar-l'n omkrijgen
moest. Elk uur scheen een dag, zo lang was 't!
Op een morgen ziet hij door 't luchtgat boven in de
muur een spin komen. ': 0," dacht ltij. "hoe heerlik!
0, kwam hij_maar nader, en bleef hij maar bij me"
De spin sclleen te verstaan wat hij wenste; want, toen
Jlij wat rondgelopen en rondgekeken had langs de·

•
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mm·en, begon hij een net te weven in een· van de
"·
hoeken.\
De arme man ging erbij zitten en bekeek 't. De ene
draad kwam na de andere, maar 's avonds was 't web
nog niet klaar.
De dag was veel vi~ omgegaan. 's lVIorgens
ging 't diertje verder, en de eenzame mnn zat er weer
bij. \ Toen 't web klaar was, 'hlerp de man de spin
vliegen en muggen vangen, en eindelik "'erden de twee
zulke goede... vrienden, dat de spin iedere dag een paar
malen nit zijn nest kwam en op Jc tafel, ja, op de
handen van de man kwam zitten.
Op deze wijze gingcn de dagen gauwer voorbij. 0,
hoe dankbaar was de arme geva.p~~w! En de kleine
spin-die was zijn troost. 'TAALOEFEN lNG.

Schrijf al de Werkwoorden uit deze les op. Zet er de vorb.
van de Onbepaalde Wijs uchter, en daarna die van 't Verleden
Deelwoord. B.v.
w ·erkwoord.
Onbep. Wijs.
Veri. Deelw.
gil de

gillen

gegild

WOORDVERKLARING.
gesebrokken, schrlkken, schrok, geschrokken.
wezenllk, waarllk,
werkellk.
kwaad, leed.
weven, •plnnen.
bekijken, beschouwen,
bezien.
vlugger, gauwer, Sneller.
'vljze, maoler.

Stell en bosch.
mens
school
gans
moerbei

perzik
familie
genieten
abrlkoos

opvoeding
omstreken
korenland
wljngaard

~ eerste kolonisten aan de Kaap hadden veel te
lijden van de woeste stammen, die rondom hen woon. den, en die 't ganse land onveilig maakten. Hoe

\-
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dichter ze dus bij 't kasteel konden blijven, dat bij
de Kaapstad gebouwd was, hoe rustiger ze konden
zijn. Honderd jaren en meer ·was er niemand te
vinden, die de moed had, ver 't land in te gaan.
Maar toen in 1679 Simon van der Stel als kommandeur naar Afrika kwam} werd 't een beetje
anders. Hij was pas bier, of hij haalrle a<'ht families,
die te Rondebosch woonden, over, om ~amen in een
schone vallei te gaan wonen: die 30 mijlen van de sta.d
af tnssen hoge bergen lag. Daar liet hij hen
wijngaarden planten, koren zaaien en vee houden.
En naar zijn eigen naam "Stel," en die van ziju
vrouw "Bosch," noemden ze de nieuwe aanleg
Stellenbosch. Zo ten minste wordt er gezegd.
Stellenbosch is dus 't oudste dorp na de Kaapstad.
En zijn omstreken zijn nog even schoon en
vruchtbaar als ten tijde van de eerste aanleg. 't Loof
van de eikebomen beschaduwt de straten; een
stroompje water aan elke zijde van de straat lwelt er
tle zomerlucht af; en buiten 't dorp op de plaatsen
tieren de wingerd, de vijg, de perzik, de appel, de
peer, de abrikoos en de moerbei, en golft 't koren in de
avondkoelte even schoon als ergens in ons land.
In 't dorp zijn grote en voorname s<'holen, en een
menigte jonge mensen genieten daar de nodige
opvoeding voor hun leven.
Zo doen 't dorp en 't distrikt tot op deze dag eer
aan de brave man, wiens naam ze dragen. en die wei
nooit heeft kunnen berekenen, hoeveel goed hij ons
ganse land deed met de aanleg van dit fraaie stadje.
TAALOEFENING.

Stellenbosch is een euige plek in Zuid-Afrike in allerlei opzichten. 't Is echter niet 't enige dorp, dat mooi, of belangrljk, of van
voordeel voor ons land is. Er zljn er Yeel, en leder heeft zijn
eigenaardigheid.
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We willen claa rom een Iijst maken van aile voorname steden
en dorpen in Zuid-Afrika, en als die klaar is, dan maken we een
mooie zin bij iedere naam en zeggen daarin, wat we van de plek
weten of gehoord hebben, en waar de bevolking voornamelik van
leeft.
WOORDVERKL A RING.
woest, wild , onheschaafd.
kmnmnudeur, hevelbebher, goeverneur.
overhalen, er t oe krljgen .
faDlille, gezln.
ten tijde, In de tljd van.
loof, blaren, gebladerte.
beschndnwton, schnrluw geven aan.
tieren,
moo! (wellg, ge1l) groelen.
golft, beweegt zlrh uls de golven van de zee.

Herders
MorgenJied.

Ja, 'k hoor jewel, diertjes! mijn scbaapjes, zo zoet!
Maar weet je, het is nog zo vroeg!
·
Je hunkert naar 't veld, en 'tis goed, dat je 't doet ·""" ~
Maar waarlik, de dag 's lang genoeg!
V/
Zo, open is 't hek; komt nit nu bij twee;
Niet meer- ho! geduld daar, klein ding;
Je zult er wel komen !-een ieder gaat mee:
Dat elkeen zijn haast wat bedwing'!
Nu ord'lik, bedaard, dat ik twee bij t\\ ee tel';
En wie door het hek is, blijv' staanDie leibok vooruit met zijn tjing'lende bel,
• En mijn honderd maal vijf achteraan.
Nu graast maar, geniet maar, en vult er je maag:
Nu springt maar, en huppelt zo blij;
De wind is zo koel en verfrissend van (Jaag;
Zo mals lijkt het g~ in de wei!

/
"-
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Uw herder, mijn schaapjes, houdt over u wacht;
Zijn oog rust op klein en op groot;
Als loon voor zijn zorg geeft je wollige vacht
Hem 't daag'liks zo nodige brood.
TAALOEF'ENING.

Schrijf vijftien regels over ' t versje, of iets dat j e gedaan of
:gezien hebt op een plaats, als de schapen 's morgens naar 't veld
'g aan.
't •.regenwoordige Deelwoord van een vVerkwoord is de vorm van
de Onbepaalde Wijs met de of d er achter: b.v. horen. T!orende
( horend) . Schrijf de Tegenwooraige Deelwoorden op van de
Werkwoorden, die in deze les voorkomen.
WOORDVERKLAIUNG.
hunkert, verl nngt.
ord'llk, or<lPllk, gcregc=ld.
betlnn rtl, zonder
b aast; rustlg.
tjlng'lende, tjingclende, zacht luidenue.
bel, kl okjP.
buppelt, met sprongetjes Iopen.
1nn.Is, zacllt.
vncJ•t, al de wol samen,
die een scllnup lleeft.

Ontdekt.
acht
wind
stout
school

tafel
buurt
sneeuw
handjes

'

zilveren
springen
geworden
overvloed

~ Een goede, rijke beer woond01'0p een klein dorp in
een mooi huis. Al de huizen in de buurt waren laag,
klein en niet mooi. Men kon zien, dat er arme menRen
in woonden. De heer was de enige rijke man daar. t
't vYas winter geworden. Overallag sneeuw, en de
scherpe wind deed 't vel van de handjes van de
kinderen stuk springen, als ze 's morgens naar school
gingen. Toen dacht de rijke man: kom. ik wil die
kinderen eens blij maken.r Hij nodigde ze allen bij

zich op een avond, en gaf hun brood en koek te eten
in overvloed, en liet ze spelen in zijn mooie, warme
kamers, waar een lekker vuur brandde.
Maar toen 't acbt uur was-de klok had juist
geslagen,-riep hij alle kinderen in de eetkamer en
zei: "Kinderen, een van jullie is een dief. Uit de
voorkamer is .een zilveren pennehouder gestolen, die
daar op tafel lag. Weest eerlik, en laat me dadelik
weten, wie van jullie zo stout geweest is."
Maar niemand wilde 't bekennen.
J a, hoe
vriendelik de heer ook sprak, niemand zei, dat hij 't
gedaan had.
Toen riep de heer zijn knecht, en fl.uisterde hem
iets in 't oor. De knecht draaide alle lampen uit, en
ging toen been; maar kwam weer ter·ug met iets in
zijn hand, dat hij aan zijn beer gaf.
Toen riep de beer: "Kinderen, ik sta bier bij de
gangdeur. Komt allen; legt jullie rechterhanrl op
wat bier bij me op een stoel staat, en wacht d.an in de
gang."
De kinderen liepen de kamer uit: Alles was
donker, ook de gang. Ieder legde zijn h~~~ op dit
ding, dat op de stoel stond, juist in de deuY. Maar
de stoute knaap, die de pennehoudPr gestolen had,
dacht: "Niemand ziet me; ik leg mijn hand niet op
dat ding." En hij ging voorbij~ zonder 't aau te
raken.
Toen nu alle kinderen weg waren, draaide de
lmecht vlug de lampen weer aan, en de beer riep in de
gang: "Kinderen, komt binnen! " Allen kwamen.
"Alle rechterhanden op! " zei de rijke man. Ieder
gehoorzaamde. En wat zag men nu? Op iedere hand
was een grote, zwarte vlek,.. De kinderen hadden een
vuile, berookte waterketel aangeraakt. Een hand
slechts was schoon! En die ene hand was de

'J' •
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schuldige. De beer begreep dit dadelik, riep de stoute
jongen bij zich, en strafte hem in 't bijzijn van aile
andere kinderen.
I.eugentaal is bitt're gal;
Eerliltheid gaat hoven al!
SPREEKOEFENING.

Waar woonde de rijke heer? Was zijn huis als al de andere?
Wie woonde erin? Viraaraan kon men weten, dat 't winter werd?
Wat. voelden de kinderen aan hun han den? Wat dacht de heer?
Wat deed hij? ~aarom riep hij de kinderen bijeen? Wat wou
llij w'eten? Wie bekende 't? Waarom riep hij zijn knecht?
Wat deed deze? Wat gebood de heer toen? Wat deden de kin·
oderen? Deden allen het? Wat werd er toen gedaan? Wat
moesten de kinderen toen doen? Wat was er aan hun han den?
Hoe kwam dat? Welke hand was schoon? Waar was de pennebouder? Wat was 't eind? Wat is leugentaal? Wat is eerlikheid?
WOORDVERKLARING.
•cberpe, koude.
..tuk "Pringen, open g•3n (door de kou),
bekennen, zeggen dat blj scbuldlg \<as.
go.ngdeur, deur tussen de gang en
een kamer.
berookt, door de rook zwnrt geworden.
begreep, begrlJP<'n
(verstaan), begreep, begrepen.
in 't bijzijn van, lu tegenwoordlgbeld vau.

Een Droom.
stro
zwaait
spreekt
knechten

septer
dienaar
geheim
borstje

zilver
soldaten
spiegelglas
weggegaan

/ pe oude Tom, mijn trouwe kat~
Had eens een zware nacht gehad:
Een rat was komen plagen;
Een muis bad om hem been gewipt,
Maar was zijn poten steeds ontgHpt;
Nu was hij moe van 't jagen. v'
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Jf-.n
toen bet morgenlicht br~k aan,
En muis en rat was weggegaan,
De rust hersteld was weder ;
Toen zocht de kat de vrije lucht,
En zet zich met een zware zucht
Op 't achterstoepje neder. \.
QAI spoedig dommelt d' oude in;
Knijpt d' ogen toe, en laa t de kin
Zwaar op bet borstje haugen.
't Hoofd zwaait van d'een naar d' and're kant,
Hij droomt,-en denkt in 't toverland
·
'''~ i e~ aan muizevangen~

J

't Dlinkt alles bier rondom hem been :
't 'Vas of wel alles zilver scheen!
Hij had een gouden woning,
Vensters van 't fijnste spiegelglas;
'tWas alles prachtlg !-en hij was ,
Geen kat meer, maar een koning!
6"Hij zat er op een hoge troon,
En gaf bevel op scherpe toon
Aan dienaars en soldaten.
Nooit \Yas het eenzaam om hem been,
Want van zijn knechten mocht niet een
Ret fraai paleis verlaten.

LJ Daar

komt een uit de h~e stoet
De zaal in, buigt zich diep, en d.oet
Zijn mcester duid'lik weten,
Dat d' oude koning, nu reeds dood,
Een staf droeg, goud, maar zwaar als lood,
·" De septer " steeds geheten.

Pj" Haalt mij die septer/'-spreekt de vorst,
" Hoe's 't moog'lik, d~t u zo lang dorst,
l\fe dat geheim verzwijgen?
1\:Iij past die staf, u heeft gelijk;
En iedereen, die ik hem reik,
Zal gunst van mij verkrijgen."

BDe staf komt, en, de hand erom,

Zwaait hij hem roitd.-" Wat is er, Tom?"
Roept Frans-" Wat's dat voor strootje·?
Kijk, Vader, kijk die oude kat ""'
Daar zitten,-en al slapend vat
·Hij 'n stukje stro !n 't pootje !':,

o,.pe dromer, schrikkend door 't geluid,
·' Wrijft druk zich beide ogen uitHij :Kijkt !-Is dat zijn woning?
En waar's .de staf-hij had hem toch!
Acb, arme Tom, je bent steeds nog
Een kat, in plaats van koning!
TAALOEF'ENING.

In deze les zijn veel Werkwoorden gebruikt, en..ten minste twee
ervan als Tegenwoordige Deelwoorden.
Laat ons de ''Verkwoorden opschrijven, zoals ze daar staan, en
er dan achter zetten, hoe hun vorm heet. B.v. : . w1'ijft-3de Persoon Tegenwoordige Tijd van wrijven.
had-3de Persoon Verledeu Tijd van hebben.
geheten-Verleden Deelwoord van heten.
haalt-Gebiedende Wijs :\ieervoud van halen.
WOORDVERKLARING.
( '\.,.
""1rewtpt, gesprongen. gednnst.
ontgltpt, ontkomen, ontgnn~.
indonunelen, In slaap vnllen.
to,·erJo.ud, denkbeel<llg land, waar alle..
nnders Is dan In de werkcl1kheld. .
wia, gewls, zeker, stelllg.
•toet.
menlgte.
zaal, grote kamer.
doet duid'llk weten, •egt aan, lect nit.
•epter, stat; waardlgheldsteken van een konlng.
vora~, overate, heerser.
dorat, durtde (durven).
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De Slimme Knecht.
fUnk
schurk
knecht
priester

precies
tegemoet
antwoord
verschijnen

ogenl'llik
zilverling
uitwijken
onbeschaamd

'\

Er was eens · een priester, · die veel van zichzelf
dacht. Als hij te paard zat, week hij voor niemand
uit, maar schreeuwde met een barse stem: · "Uit
mijn weg! Hier komt de priester aan !"
Op zekere dag gebeurde 't, dat hij de koning tegenkwam. Uit de verte riep hij hem al tegemoet: " Uit
mijn weg! Hier komt de priester aan !"
Maar de koning reed recht door, en als de priester
ditmaal niet uitgeweken was, zou 't slecht met hem
:ifgelopen zijn .
., De koning was zeer boos op de onbeschaamde pries~er. Hij zond hem een boodschap, dat hij de volgende
dag aan 't hof verschijnen moest.
Hierin had de priester weinig zin. Hij zei tot ziju
knecht: "Jan, trek mijn rok eens aan, en laat me
zien, hoe hij je staat." De knecht deed dit. Toen zei
da priester : " Morgen ga je in die rok naar de koning.
Hij heeft mij geroepen, maar ik kan niet gaan. Doe
of jij de priester was."
De knecht ging. Dekoning kwa~ bij hem met ecn
boos gezicht, en zei : " Ik zal je drie vragen doen. Als
je geen flink antwoord daarop geven kunt, houd ik je
gevangen."
" Goed, Sire," zei de man, " ik zal mijn best doen."
"Hoe ver," sprak de koning, "is 't oosten van 't
westen?"
•
'' Precies een dagreis," antwoordde de man.
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'" Hoe weet je dat ?" vroeg de koning.
" De zon reist van 't oosten naar 't westen," sprak
-de knecht, " en die doet 't op zijn gemak in een dag."
" Goed zo," zei de koning, " maar zeg me nu, hoe··
veel denk je wel, dat ik waard ben met al mijn rijk·
dom en schatten ?"
"Ze hebben onze Heer op dertig zilverlingen geschat," antwoordde de man ernstig; " negen en twin:tig is dus 't hoogste, waarop ik u mag stellen."
"Knap gezegd," zei de koning. ":Nu nog maar een
-vraag: Waaraan denk ik op dit ogenblik?"
" 0," zei de man, " dat weet ik goed! U denkt, dat
-de priester hier voor u staat, en het is zijn knecht !"
" Wat !" riep de koning, " waar is de schurk dan
:zelf?"
" Hij zei me, dat hij liever niet ging/' sprak de
'knecht, "en daarom ben ik gekomen."
"Dan ben jij voortaan ook de priester," antwoord-de de koning, "en hij is van nu af jouw knecht !"
En zo was 'took van die dag af.
TAALOEFENING.
Schrijf 6 zinnen met een Verleden Deelwoord erin. B.v. Toet&
.(]e man dit gezegd had, ging hij weg.

Schrijf 6 zinnen met een Tegenwoordig Deelwoord.

B.v.: Dit

.zeggende, zette de man zijn hoed op.

Schrijf 6 zinnen, waarin een Verleden Deelwoord als Bijvoe·
:.g elik Naamwuord voorkomt. B.v.: Mijn overleden oom was altijd
.tevreden.

Schrijf 6 zinnen, waarin een Tegenwoordig Deelwoord als een
'Bijvoegelik Naamwoord voorkomt. B.v.: De zingende vogel doet
..()nS veel plezier.

WOORDVERKLARING.
prlester, geestellke, predlkant.
ultwljken, pad geven.
bar•,
·bard, onvrlendellk.
dltmn.al, deze keer.
't hof, 't palels van de konlng.
:•&in, lust.
rok, kleed, jas.
fUnk, goed.
Stre, tltel, waannee men een
toning aanspreekt. .
op sljn gemak, zonder zlch te haasten.
•ehurk,
- ~legel , vagebond.
'Voortaan, van nu aan.

Herders A vondlied.
wei
angst
kraal
straal

jullie
dartel
veilig
voedsel

blatende
zonnetje
brekende
beschijnen

Schaapjes, mijn schaapjes, zo dik en zo rond,
Schaapjes, zo dartel en blij,
Roert nu je voetjes, en roert er je mond!
Komt mee naar huis toe met mij.
Huppelt, mijn schaapjes, en springt voor me
heen:
~
Ginds wacht de veiligg kraal.
't Zonnetje zinkt, dat zo lang ons bescheen;
't Groet je met btekende straal!
Komt al te zamen en legt je bier neer,
Dankbaar voor vo~ en drank !
Herder en schaap wordt verzorgd door
Zegt Hem al blatende clank.

-

een Heer:

't Ondier der bergen genaakt je bier niet:
Denkt niet aan angsten; slaapt vrij!
Morgen, als 't zonnetje zijn stralen weer schjet,
Breng 'k jullie weer naar de wei.
TAALOEFENING.

Schrijf van aile Werkwoordeu de Onbepaalde Wijs en de twee
l:leelwoorden op. Gebruik dan zes van de Tegenwoordige Deelwoorden in zinnen als Bijvoegelike Naamwoorden.
WOORDVERKLARING.
dn.rtel, vrollk, plezierig.
roert er je JUOnd, blaat maar; maatt
maar vee! geluid.
ginda, glnder, dll.dr.
zinken, onderg.an.
brekE'Iide
•trn.n.I, Oauw Iicht (als de zon aan 't ondergaan · ls ) .
n.l . blatende, met
jnllle geblaat.
genn.n.kt je nlet, komt n1et bij jullle.

-
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baai
eigen
links
· vacht

Kaffer
kousen
haartje
geverfd

gedraaid
geschoren
produkten
dwarsdraden

Ons land is een land van wol. Wol, zeggen we, is'
een van onze pr~en. Dat betekent, dat we er te
veel van hebben, en er aan mensen in andere Ianden
van verkopen.
Komt, laat ons samen eens naar buiten gaan. Bier
lopen onze schapen, en op hun vel zit wol.
Dat is.
hun haar. Eenmaal of tweemaal 's jaars wordt hun
die wol afgenomen, en dan gaat hij in grote zakken,
die we balen noemen, weg ver weg over de zee,.,en we.zien hem nooit mee~

Wacbt eens, vriend! beb je geen kousen aan? Zijn.
die niet van wol? Is de jas van je vader niet misscbien van wol ?-Ja, zeg je, van wol, maar van andere
wol, van wol uit Engeland!
Mijn beste jongen, waar krijgt Engeland wol dan
bier op jouw plaats, en de plaats van je buurman, en
die van andere boeren bier en in andere Ianden, gelijk
bij voorbeeld Australie?
Laat je tocb niet wijsmaken, dat ons goed van
engelse wol gemaakt is! De vacbt van je eigen
scbaap, die verleden jaar werd afgeschoren, bangt nu
bij Terset in de winkel, maar niet meer als een hoop
vuil, kleverig goed, maar als mooie, bruine, grijze en
zwarte winterkousen en warme kleren.
/Want wat is er gebeurd? De baal wol ging weg van
je plaats, en er was geen kans, er iets van weer te zjen.
Die baal ging per trein naar de baai, en van de !Jaai
per schip naar Londen. Daar werd de wol gewasse:h,
z6 scboon, dat hij scbitterde als sneeuw. Daar werd
hij gekaard, of gekamcl, met een ijzeren kam, z6
netjes, dat de duizenden haartjes een cltaad maakten; ~
-en daar in Engeland, in de grote fab~n, werd
bij eindelik geweven, dat is, er werden draden
gesplU!llen van boven tot beneden op een raam, en
dwarsdraclen werden claar door'getrokken van links
naar rechts, en rechts naar links; en zo werd 't vuile
haar eerst schoon haar, en daarna een sterke draad,
en toen een lekker, warm stuk goed, dat, mooi geverfd,
aan een klcermaker in Afrika gestuurd werd, die er
voor je vader een jas van maakte.
Of-de draad bleef draad, en machines breiclen er
kousen van, jomv kousen en mijn sokken, of je 't
vreemd vindt, of niet.
Australie en Zuid-Afrika leveren wol aan de bele
wereld, want die landen hebbcn de meeste scbapen.
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TAALOEFENING. ·
Wijs uit deze les aile woorden aan die bij Zelfstandige Naamwoorden gebruikt worden, en breng ze onder drie hoofden; (1)
Bijvoegelike Naamwoorden, (2) Bezittelike Voornaamwoorden,
(3) Bijvoegelike woorden.
WOORDVERKLARING.
'• jaars, in 't janr.
wijsJnaken, vertelle-n; doen geloven.
al de wol samen die een schanp heeft.
geS11annen, getrokken.
draad, een draad, die andere draden kr:Iist.

wraak
wreed
vriend
lucht

jakhals
wreken
steunen
klagen

verbijten
sprakeloos
krachteloos
leeuwekind

Kracht'loos lag een leeuw te .sterven
V66r de ingang van zijn hol,
En de hele lucht was van zijn
Klagen en zijn steunen vol.

vacht,.
dwar•-
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Vele dieren kwamen kijken,
En verbeten zich van pret,
Dat de dood hen van hun vijanfl
Bijna, bijna had gered.
Maar zou hij met vrede sterven?
"Neen!" sprak 't bert; "neen!" riep de os;
" N een ! " zei d' ezel ; " neen ! " sprak beeroom ;
"•N een ! neen ! " riep de wrede vos.
En ze stootten, prikten, beten,
Schopten, sclwlden d' arme leeuw !
En ze letten op zijn smeken,
Noch ook op zijn angstgeschreeuw.
Vlug ter been verscheen het paard daar,
En bet zag wat werd gedaan,En bet sprak : " Houdt op, mijn makkers,
Is uw wraak nog niet voldaan? "
""
"'k Ken de leen-w, met schrilf"in 't harte
Reb ik vaak voor hek gebeefd ;
·
En kon ik 't, ik..zou me wreken
Op elk leeuwekind dat leeft!
" Maar een stervend wezen kwellen,
Of hij vriend of vijand zij,
Neen, dat nimmer, nimmer zal ik,
Vrienden, en waarom dan gij? "
Os en ezel, beer en jakbals
Stonden allen zonder spraak :
En ze lieten 't dier met vrede:
En vergaten al hun wraak !../
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TAALOEFENING.
Er zijn veel Werkwoorden in dit versje. Haal ze er alle uit,
en schrijf de tweede persoon Enkelv. en Meerv. ervan op In de
zes tijden, die we geleerd hebbeu. Deze zes zijn de tijden van de
Aantonende Wijs.

WOORDVERKLARING.
stennen, zucbten.

'\·erbeten zich vnu }n·et, wl s ten nie t wat ztj
doen zouden van plezie r.
noch ook, en ook niet, en eve nmin.
vlng ter
been, snel; met vlugge spronien.
'\raak, dlkwels.
wCzen, scLlepsel (dler,
mens).
kwelleu, plagen.
stonden zonder Stlrank, konden nlets
zeggen.
wruak, bPgN'rte om ve rgelding t e doen.

vlieg
wesp
mull
insekt
giftig
plagen
voedsel
spoorweg
diersoort
bederven
l . Lan·a ; p. Pupa; t. I m a go

gruwelik
sprinkhanen

Alle diertjes, die koud bloed hebben, en wier
lichaam niet een stuk uitmaakt, zoals 't onze, maar
gedeeld is, zoals dat van de wesp, of nit ringen bestaat.
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gelijk dat van de rups, worden insekten genoemd.
Van geen enkele diersoort is de wereld beter voorzien dan van deze. Alles is er vol van: ieder huis, elke
boom, de hele aarde, de hele Iucht.
En wat doen ze wei? De meeste zijn voedsel voor
elkander en voor de vogels-en bijna alle plagen.
"Plagen?" zeg je. "Leven ~e <laarvoor?" Ik
<lurf geen ja zeggen, maar ik vrees wei dat 't zo is.
Denk aan vliegen, hoe ze alles vuil maken; denk aan
muggen, hoe ze ons steken ; denk aan mieren, hoe ze
onze muren bederven; denk aan boomluizen, hoe veel
schade die doen; denk aan rupsen, hoe ze alles kaal
eten ; denk aan sprinkhanen, hoe ze ons arm maken ;
denk aan . . . maar genoeg !
Neen, niet genoeg; ik wil je nog over een insekt
spreken.
't Is een vlieg, een kleine vlieg, een nietig diertje,
dat je haast niet de moeite waard acht, op te letten.
Maar 't is een vreselike plaag.
Als men van de zuidkant Afrika in wil, moet menzo wordt er gezegd-' door de vlieg heen.'
Dat
betekent, dat men door een streek, een kring, een
gordel moet, waar de gruwelike tsetsevlieg leeft.
Wat doet die?-zal hij je bijten? 0, neen, jou niet.
Maar je gaat met een verewagen, door flinke
paarden of muilen getrokken; en, beste vriend, je
komt er niet door!
Of je gaat met een ossewagen, want daarmee reis
je liever. Beste vriend, je komt er niet door!
Waar niet door? Door de vlieg niet? Niet dbor
de streek, waar die kleine insekten ronddwalen?
" Dat zou ik nog wel eens willen zien," zeg je~ "of ik
niet door die vliegestreek komen zou 1 "

,
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l

En toch is 't, helaas, zo ! J e komt er niet door.
Zo'n nietig vliegje steekt je kostbare paard, je mooie
muil, je trouwe os, en-als 't nat weer is, dan in een
paar dagen, en als 't droog is, dan in een paar weken,
Hgt je dier dood!
Is dat niet vreeslik? Is 't niet al te erg, dat zulk
een insekt de handel wezenlik tegenhoudt? Aan de
mens doet 't geen kwaad, de wilde dieren hebben er
niet van te 1ijden, maar al ons schone trekvee sterft
aan zijn giftige beet. Men zegt, dat hij zijn gif uit de
huid van krokodillen en nijlpaarden zuigt, en er dan
mee rondvliegt.
't Is al te erg! En wat is er aan te doen? Men kan
ze toch niet vangen! En men moct er toch doorheen!
W el, dan maar spoorwegen bouwen. De tsetsev lieg
leeft in kringen om een land, en verspreidt zich nooit
do01· een land. Is men er dus door, dan is 't gewonnen. En als 't dan niet met wagens kan, met de trein
dan maar!
{

TAALOEFENING.

Schrijf aile Voornaamwoorden op, en zeg tot W!'lke soort ze
b!'horen.
Maak een lijst van de Bijvoegelike woorden, en als daar Voornaamwoorden of Telwoorden bij zijn, teken ze dan aan.
Schrijf aile Zelfst. Naamwoorden uit in het Enkelvoud en
1\:Ieervoud.

WOORDT' ERKLARING.
rnps, rlsper.
uitmaakt, vormt.
ronddwnlen, rondvllegen.

op te Ietten, er naar kljken.
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N aald en Speld.
naald
speld
wens

lillssfD
niemand
vergeefs

spi1seD

~u.ders

verheu~d

,geduldig

J2rachtig
betr~den

I Een naald en een speld stonden naast elkander op
een speldekussen.
Ze waren goefte vrienden, en
hadden elkaar trouw · geholpen die dag; en wat een
drukke dag was 't .geweest !
Nadat ze eQige tijd stil geweest ·waren~ sprak de
speld tot de naaJd: " Hoe is 't toch mogelik dat jij
altijd zo tevreden bent? Je werkt van de vroege .\
m~rgen tot de late avond, en wie merkt je ooit op~
J e hebt va!!.!!!ag zo hard gewerkt, en wie, die 't
prachtige kleed ziet, dat je zoeven hebt klaargemaakt,
zalaan de naald denken? je g].ijdt zo zacht door de
stof, dat niemand je hoort; en zelfs de gaten, die je
maakt, zijn z6 klein, dat ze zich dadelik achter je
lui ten."
" 't Is waar, wat je zegt," antwoordde de naald,
" maar ik wens 't niet anders. Ik werk vroeg en laat,
en niemand merkt me op; maar ik ben tevreden, zo
lang ik maar een draad achterlaat, om aan te tonen,
dat mijn werk niet vergeefs is geweest."
Wie stil en neclerig
Zijn pad hier wil he~
Hij Ieeft verheuO'd en blij,
Geduldig en t~;yreden.
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En and'ren zien hem gaan.
En .drukken ook zijn s:pore!b
En waar zijn stem weerklinkt,
Daar spi tsen ze de oren.
Zo wordt hij hun ten gids
Zelfs zonder het te weten :
Die z6 zijn leven slijt,
Mag men gelukkig heten.

TA A LOEFENIN G.

Onder de Bijvoegelike woorden worden gerekend :
(1) de Lidwoorden.
(2) de Bezittelike Voornaamwoorden.
(3) de Aanwijzende Voornaamwoorden.
(4) de Bijvoegelike Naamwoorden.
(5) de Tehvoorden.
Van sommige van deze hebben we nog niet alles gezegd.
(1) De Lidwoorden zijn de en het of 't (Bepaalde Lidwoorden); een (Onbepaald of Niet-bepalend Lldwoord).
(3) Aanwijzende Vooruaamwoorden zijn: deze of dit, die ot
dat.

Van de andere soorten hebben we 't nodige reeds ge!eerd. Deze
woorden moet men aileen bij Zelfstandige Kaamwoorden ~oeken .
Ze kunnen niet alleen staan in de ziu.
Maak enige zinnen, waarin zulke woorden op duidelike· wijze
:;ebruikt worden.

WOORDVERKLARING.
glljdt, gnat.
vergeefs, voor nlet .
betreden, !open. ·
verheugd,
S[tltsen, open zetten.
ten g:lds, tot een leidsman.
•IIJt,
d oorbrengt.
nollk.

Zo lang je nog een Moeder hebt.
hebt

behoulj

maeder

grieft

wemand

;verl!leg:en

dikwels

.krapkheid

gadeslaan '

Zo lang je nog een moeder hebt~
Mijn kind, wees toch tevreden.
Want groter, hoge:.;, ed'ler schat
Heeft niemand bier beneden.
Ze heeft je van je eerste uur
Met liefde ~agesla_gen,
En zorgt steeds met die terl'rt> min
Nog aile, aile dagen.1
Je weet, toen klein je waart, hoe trouw
Zij je in slaap kwam sussen,
En na een lange, diepe slaap
Je wekte met baar kussen.
J e weet, toen dikwels krank je waart,
Was z' altijd om je sponde ·
Haar liefde deed je kr~ vlien,
Of heelde smart of wonde

En nu je ouder bent, mijn kind,
'k Bid je, houd haar in waarde!
Geen groter zegen of geluk
W ordt ooit je deel op aarde.

5U

J e moeder voelde, als niemand voelt,

Voor 't kind van zorg en liefde;
W at hem deert, deert haar even goed;
Haar grieft, wat ooit hem griefde.
Zo lang je nog een moeder hebt,
Vergeet niet aile dagen
De hoge, lie~e God
Om haar behoud te vragen.
0, heb haar lief! en, js ze krank,
Of lang of kort bet dureVerpleeg haar, als ze 'teens jou deed,
Tot aan haar laatste ure.

TAALOEFEN lNG.

'Schrijf van tien van de Werkwoorden in dit versje de derde
persoon Enkelv. en ,l\feerv. op in de zes tijden.

WOORDVERKLARING.
gagealagen, gadegeslagen, nagegaan , verzorgd.
nlin, llefde.
•nwaen,
stU maken door z!ngen.
krank, z!ek.
sponde, bed, legerstede.
vli@n,
Tlleden, verdw!jnen.
heelde, genas., maakte beter.
In waarde houden,
hoog schatten.
deert, . scha~
grleft, doet p!jn, smart.
llefderljk,
vol Uetde, goedgu!!stlg.
hehood, bewarlng, sparing.
verpleeg haar, paa
~ haar op, verzorg haar.
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Zijde.

yjngers

kokon
gebii'Jrd
.hg!_emaal
woldraden

rolletje
geweven
. .Q'hinezen
zijdeworw

"Nu is er toch wat raars gebeurd!" riep Hanna
haar moeder toe; "die witte rups, die ik verleden
week van Klara gekregen heb, is uit 't glas weg. en
een klein, rond ding, Iicht geel, en dat heel zacht
voelt, zit tussen de moerbeiblare;n in, en ik weet niet
hoe 't daar komt!" ·.
·
'' Ik wel," zei Mama, " en ik zal 't je uitleggen, als
je me 't glas brengt.
"Je weet, ,niet waar, wat er van gewone rups~n
wordt-die ver~nderen in paapjes, en uit zulk een
paapje komt later een vlinder.
.
"Wei nu, dat mooie, zachte ding, dat tussen de
blaren vast zit, is 't paapje van je witte rups. Klara
:gaf je die, opdat je er wat door leren zou. Ze wist
dat dit gebeuren zou, en ik beloofde haar, 't je uit te
1eggen
" J e rups was geen gewone; het was een zijderups
·of zijworm. Dit insekt was in oude tijden aileen in
China te vinden, en daardoor hadden de Chinezen
aileen die kostbare stof, die we zijde noemen. :Maar
·e en re~r stal enige rupsen, en bracht ze in een
boile wandelstok naar Europa over.
" De zijdeworm of zijworm eet 't liefst moerbeiblaren. Men kan hem dus niet houden, of men moet
:genoeg moerbeibQ!J!.en hebben om hem te voeden.
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Vt Voelt hij, dat hij gaat sterven, of liever, dat hij
gaat veranderen, dan spint hij zich in . Hij maakt
geen web gelijk de spin doet, plat en groot, maar hij
draait de draden van zijn weefsel om zichzelf been,
tot hij er helemaal dik in zit. Zo komt 't mooie,
zachte paapje, dat je gevonden hebt, en dat de mensen
kokon noemen. v
-V. " Laat ons nu eens een kopje kokend water halen,
en de kokon daar in doen. 't Diertje dat er in zit~
sterft daardoor, maar dat is nodig om je te kunnen
wijzen, hoe men de zijde maakt."
De moeder deed de kokon in 't kQkMde water, liet
er hem een poosje stil in liggen, en kcerde hem toen
met haar vingers om en om, tot zij 't eind van eeu
draad vond.
"Zie zo," zei ze, " nu kun je maar winden, Hanna!"
Hanna haalde een rolletj e, waar garen op geweest
was, en begon de fijne draad daar langzaam op te
winden, terwijl de moeder hem losmaakte.
En ze wond, en wond, en wond--er scheen geen
eind aan te komen. Zij wond, tot haar r~ vol,
en de kokon leeg was. Er was niets meer van over
dan een klein rond zakje van iets dat wel papier leek.
"Zie nu," sprak de moeder, "dit is zijde. Yan
zulke draden maken de mensen de dure stof, die wij
allen zo mooi vinden, op dezelfde manier als onze
kleren uit woldraden geweven worden.

-

TAALOE FE N I NG.

Telwoorden drukken een getal of hoeveelheid uit.
Er zijn t wee soorten : B epaalde Telwoorden en Onbepaalde
Telwoorden.
Bepaalde Telwoorden drukken een bepaald geta l uit: twee,
zev en, honderd, dui zend.

!'\9

Onbepaalde Telwoorden drukken een onbepaald getal ult ~
enige, sommige, vele.

Schrijf uit deze les aile Bijvoegelike Woorden op, en zeg tot
welke soort ze behoren.
WOORDVERKLARING.
paapje, vormveraoderlog van rups tot

vllod~r.

" 'eb, weefsel.

Groot en Klein.

waarbeid

maatstaf

lichaam
Pjljstijn

mjereboop

molsboop
wonderdjng

menie-een
torepspits

kerktoren

Als iemand spreekt van klein of groot,
Zo moet hij wei verstaan,
Dat niemand hem begrijpt, tenzij
Hij geeft een ma~taf aan.
Van groot te spreken gaat niet aan,
Dan als men vergelijkt;
Ook klein wordt iets aileen gen~md,
Zo 't and're groter blijkt.
Een kat is klein wei naast een paard,
Maar groot bij rat of muis;
Een m~eho.Q.P bij molshoop groot,
Maar klein weer bij een huis.
Zo is ook onze toren hoog;
Maar wat bij glndse berg?
En ook die berg daar is al weer
Bij and're haast een dwerg!
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Ook kan een mens naar 't lichaam k~
e·
Maar groot van ziele zijn,
Als eens de jong'ling David bij
De reuze-Filistijn.
·
~
lUt
Maar ook dat groot zijn van gemoed
Is naardat men 't heziet ;.
En mel!!geen, die groot zich denkt,
Is 't toch in waarheid niet.

~

Dat Groot, dat is 'een wonderding,
En Klein al even mal;
Men weet somtijds niet van de twee
Welk of men lde~n zal.

1~

~

Want wat de wereld groot soms noemt,
Noemt God gewoonlik klein;
De bijbel maant tot kleinheid aan,
Om groot te kunnen zifn.
TAALOEFENING.

Uit t1eze les moeten de Werkwoorden opgeztiCht worden. Van 't
.eerste, vierde, zevende, enz. willen we de Tegenwoordige Tijd
uitschrijven (twee persoonsvormen van elk); van 't tweede. vijfde, achtste, enz. de Verleden Tijd, en van 't derde, zesde, negende,
enz. de Toekomende Tijd.
WOORDVERKLARING.
begrijpen, verstnan.
ntaatstnf, maa t, meetatok.
gnat nlet aaa,
past niet; kan nlet.
dwerg, klelne mens; lets klelns In zljn soort.
reuseFllistyn, Goliath.
annntanen tot, aanraden, raad geven.

'1_,
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Miereijver.

lfD~kker

kadayer

~

QllheJZteesd

ll.llwl

r:oafzmchtl~

sjouwgn

vreesachtig

JUierebende.
E!n~e:cbeDde.

. ~.:euzekrach ten
· wocgeD g~.:a Jll£eD

" Makkers, komt: de vlieg is dood! "Riep een mier bij 't morgengrauwen .
"Ginder ligt hij in een sloot!
'k Wist, dat hem dat maal zou rouwen
Dat 'k hem gist'ren nemen zag'k Dacht: dat 's wis je laatste dag:!"
" Makkers, komt! wat talm je dan?
Heb je slaap nog, luie rekels?
't Bijtje gonst al wat bet kan!
Hoort, hoe zingen reeds de krekels!
Komt, voordat een and're groep
Van het lekk're hapje snoep' ! ''
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Daar krioelt bet over 't veld:
Sloot en rots en berg ging 't over.
Ieder miertje scheen een held,
Onbevreesd, stout als een rover!
Slechts een ogenblik-en daar
Lag de prooi, dik, rond en zwaar'
" Komt nu, makkers, aan de slag! "
Riep de wakk're gids ;-" wat draal je?
Hij is warm nog ! Ied're dag
Brengt ons niet zo'n hapje-maal je?
Zouden we bier blijven staan,
Tot hij koud is?-Pakt hem aan! ''
" Hier die achterpoot-knauwt af!
Daar dat voorbeen-sleept bet weg maar!
Neemt de kop! komt, weest niet laf!
Voort met jullie vracht !-en zegt maar,
Dat wij komen met de rest.
:Makkers, ieder doe zijn best! "
N egen sukkelden er been :
Drie met 't kopstuk, zes met poten.
Zeven bleven ; maar bet scheen,
Of men over gindse sloten
't Dikke lijf niet brengen zou,
Ondanks 't hijsen en gesjouw.
Daar klinkt plots'ling weer een stem:
" Haalt de reus! 't is ons te macbtig!
Haalt hem! want gewis als hem
Zag men nooit een mier zo krachtig."
-Boden renden, en weldra
Was de reus bij 't lijk :-hoera!

Nu aan 't werk: de reus van voor
l\Iet de si:mit vast in 't kadaver;
En van d' and're zeven, boor,
Weerde er zich niet een ooit brayer !
Ja, van ijver dol en stomp,
Zaten drie zelfs op de romp!
TAALOE-FENING.

Schrijf de Voornaamwoorden uit dit versje op een rij, en zeg
tot welke klas ze behoren. Let op, da t j e in versjes dikwels voor
jullie staat, om de maat niet te verstoren. De enkelvoudige vorm
wordt dus voor de meervoudige gehruikt.
Zie of er ook Voegwoorden in dit versje gebruikt zijn.
WOORD VERKLA RlNG.
JDorgengrauwen, ' t aanbrelcf'n van de dug.
glntler, glnds : daa r ver.
roowen, berouwen, opbreken.
tabuen, wacbten , verzulmen.
rekel,
stoute jongen, vagebond.
krekel, krlekje.
sooep', s noepe, kuu snoei>en.
krioeJt, wemelt, loopt een men!gte.
stont, moedlg.
wakk're, wakkere,
llukse.
gids, wegw!jzcr.
dralen, verzu!men.
maal je, z!jn jullle
mal.
IJukkelen, met moe!te !open.
bljsen, trekkcn.
geoojouw,
zwaar werk; ge-sleep.
te nt.acbttg, t e veel, t e zwaa r.
gewh1, zeker.
kada"er, dood d!er; l!jk.
weerde zlcb, werkte.
bra"er, b• rder,
ll!nker.
dol, gek.
stomp, dom, suf.
ron>p, l!obaa m zonder de kop en
pot en.

De Zwijnehoeder.
lust
vroeg
paus
monnik

klooster
afstand
toestemmen
eerzuchtig

bevredigd
zwijnehoeder
gelegenheid
opgenomen

Vele ja ren geleden leefde er in ItaJi e een cenvoudige
werkman. Hij had een zoon) F elix genaamd. Daar
hij zeer a rm was, kon hij zijn zoon ni et laten leren,
maar zond hem naar een rijke boer, om diens zwijnen
te boeden.
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Felix was een vrolike, flinke jongen, en zijn ouders
badden hem reeds vroeg geleerd, beleefd en voorkomend te zijn, en zich niet ruw of onbeschoft te
gedragen.
Eens speelde Felix met zijn vriendjes in 't bos, toen
ze op enige afstand een monnik zagen staan. Hij
was een vreemdeling, en had in 't dichte woud zijn
pad verloren.
Toen hij de jongens bemerkte, kwam hij naar hen
toe en vroeg, of zij hem niet de weg naar een zeker
klooster wilden wijzen.
Felix kwam dadelik vooruit, en bood aan met de
monnik mee te gaan, en hem naar 't klooster te
brengen~

Onderweg deed de monnik de jongen enige vragen,
en verbaasde zich over zijn verstandige en gepaste
antwoorden. Toen hij hoorde, dat Felix een zwijnehoeder was, verwonderde hij zich zeer, en vroeg,
waarom hij zulk werk deed.
De jongen antwoordde hem, dat hij zo heel graag
wilde leren, maar dat zijn ouders zeer arm waren, en
hij dus achter de zwijnen moest gaan. om wat te
verdi en en'\
Daarna vroeg de monnik hem, of hij lust zou hebben
om in 't klooster te komen en monnik te worden, als
hij daardoor gelegenheid zou krijgen om te leren.
0 ja, dat wilde hij maar al te graag; en daar ook
zijn ouders erin toestemden, werd hij in 't klooster
opgenoment Van nu aan werkte hij zo hard, dat hij
zich spoedig onderscheidde. Hij werd :priester; maar
hij was zeer eerzuchtig, en wenste zo hoog mogelik te
klimmen. 't Gelukte hem, bisschop te worden, en hij
was nog maar 48 jaar oud, toen hij door de Paus
kardinaal ·g emaakt werd..r.

6u
Nog was hij niet tevreden: zijn wem~ was, Paus te
ZIJn. Na de dood van de toen regerende Paus werd
die wens bevredigd. Hij werd tot zijn opvolger
gekozen, en regeerde onder de naam van Sixtus V.
TAALOEFENING.

Zoek aile Zelfstandige Naamwoorden uit, en verdeel ze in soorten. Doe daarna hetzelfde met de Bijwoorden.
Dit is een ware geschiedenis. Vertel hem in je eigen woorden
en schrijf hem dan op.
WOORDVERKLARING.
dlens, die z' n; zljn.
beleefd, welgemanierd.
voorkomend,
onbesehoft, ongemanlerd.
monnlk, kloosterbroeder.
klooster, huis waar monniken samen wonen. . verbaasde zich, verwonderde
z!cb.
gepaste, passen<le, goede.
zleh onderseheldde, boven de
andere stood. pans, opperpriester; hoofd :van de Rtholleke kerk. kardlnaal,
vrlendellk.

reestellke van de hoogste rang in de . atbolieke kerk.
worden de pausen gekozen.

)

~
kWll:

-·

Jll.QW

pih::{lel:

trit de raad van kardinaleD

Purper.

=u

~

~

vlcfkjes
zeeoever
velerlei
kledingstof

\In 't land ten noorden van Kanai't n woonde in
vroeger tijden een .volk, dat bekend geworden is door
velerlei nuttige uitvindingen ~
't Gebeurde eenmaal, dat een arme herdersknaap
in dat land op zekere dag zijn schapen weidde-op de
~duin_en langs d~ oe\er van de zee. Rij had een bond
bij zich, die hem hielp de schapen oppassen;
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Die bond was even van hem weg geweest, en kwam
naar hem toegesp.rQJlgen met een rode bek. " Wat kan
mijn bond overkomen zijn? " dacht de knaap. " IIij
is verwond, en 't schijnt toch niet dat hij gevochten
heeft; want hij springt zo vrolik ronrl.Y{
~
t De jongen zocht toen naareen lapje Oill 't bloedzo als hij dacht-af te vegen; maar hij vond er geen,
en plukte daarom de vlo.k;j.es wol af, die rondom aan
de struiken za.tep, waar zijn schapen gelopen hadden,
Met deze wol maakte hij de bek schoon, en be~te
dat er geen wond te vinden was, en dat 't bloed geen
bloed, maar een kleurstof
was, die de wol prachtig
,rood ver,W.e ...{,-.._
Toen ging 'hij rondzoeken op 't strand, om te weten
te komen, waar zijn bond die rode bek vandaan
gekregen had. En wat vond hij? Een zeeslak,
waarmee de hond gespeeld, en die hij stuk gebeten
had. Uit 't li<j!ruup van dit diertje vloeide de helder
rode ve~ die de wol zo mooi gekleurd had~
Op deze wijze werd de purperverf gevonden. De
in.J¥'9ners van dat land begonnen kledingstof met die
kleur te verven, die de mensen zo aantrok, dater duur
voor betaald werd, en aile Ianden rondom ervan
koch ten.
TAALOEFE NING.
Dlt is een les, waarover we weer allen een opstel moeten schrijven. En wil daarna iemand nog eens proberen, 't een of ander
op rijm te zeggen? Ik zal maar zelf beginnen:
In 't land, dat boven Kanan ligt,
Ging eens een van de knaapjes
AI langs de oever van de zee,
En weidde er zijn schaapjes.
WOORDVERKLARING.
' ultvi~J)ding, 't vinden ot bedenken van onbekende dingen.
duin.en,
zandbeuvels.
oe,•er van..sJe zee, 't strand.
O''erkomen ziJn, ge~nrd
aljn ml't.
vlokjes, plul•jes.
~~)·

Drukkunst.

Nieuw er wet!'.e Drukpers .

burgel'
vlugger
duizen<l
drukkunst

vreselik
oprapen
oefening
verge ten

verbeteren
letterzetter
uitgevondeu
overschrij ,·en

lk vind 't altijd · een beetje dom~ dat de mensen
zovcel duizenden jaren geleefd hebhen zonder boeken
te drukkcn. Eerst in 1423 is die kunst uitgevonJen.
Ze badden er maar gerust wat vlugger mee kunnen
zijn, clan waren er niet. zo velen versuft bij 't
overscbrijven van boeken. ·w ant dat moet een·
vreselik werk geweest zijn! Een boek schrijven is al
erg, maar een boek overscbrijven is tienrn aal ergc:r.
En de uitvil~ding van de drukkun~t was ~o doodeenvoudig. Een man \vas ef'ns met zijn kinderen in
een bos-zo luidt 't verhaal-en om hen bezig; te
houden, sneed hij cen " A " op een blokje hout. Dat
blokje liet hij op de grond vnllen, en toen hlj 't
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opraapte, stond er een "A" in 't zand.
Dit bracht
hem-tot nadenken.
·--Hij sne.e_d letters nit lwut, smeerde er inkt op,
_ keerde ze om op een blacl papier, en-claar stonden ze
- natuurlik. En de hele kunst was uitgevonden!
E erst waren de letters groot en ruw-later werden
ze kleiner en fijner en mooier gemaakt; eerst waren ze
.v an hout, en later van lood; eerst sneed men woorden
op een blok nit, en later bad men de letters los. ·
De pers was gauw gevonden. Want dat was ooiF al
.. _ een heel eenvoudig ding. , Ik heb die eerste pers
gezieu, en de eerste blaadjes papier, die ermee gedrukt
zijn-maar ik vond er niet veel aan te kijl{en.
Toen de kunst echter eenmaal bekend was, ging 't
gemakkelik, hem te verbeteren. De bouten persen
werden afgescbaft, en ijzeren gemaakt, en die ook
werden al groter en kunstiger.
Die men nu beeft, zijn wezenlik de moeite waard
eens te gaan zien. Alles in een drukkerij is waard te
zien. En vooral de vlugge manier, waarop de letterzetters de loden letters nit de hokjes zoeken, en ze bij
elkander zetten in woorden. Er behoort heel wat
oefening toe, om 't zo vlug te kunnen doen.
De mensen bebben 't nu ver gebracht in de drukkunst.
Onze boeken zijn net, mooi, bandig en
goedkoop. We kunnen de grootste wijsheid voor een
paar pennies kopen, en in onz'e zak meedragen. Maar
dat behoort ons niet de naam te doen vergeten van de
man, die de kunst 't eerst gevonden heeft. Hij
maakte maar een begin, maar zonder dat hegin was e1
nooit iets geworden. Ere dus aan de naam van
Laurens Janszoon Koster,
burger van de stad Haarlem, in Holland.

1
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TA.A.LOEFENING.

Vandaag doen we eens iets ander s dan gewoonlik.

We gaan

•t hollandse alfabet of A B C uitschrijven. Als dat klaar is, zoeken we twee Zelfstandige Naamwoorden, die met A beginnen,
twee met B, en zo verder tot Z toe, maar de C en Q kunnen we
uitlaten. Dan zoeken we daarna ook Werkwoorden, l!i!n voor
iedere letter. Eindelik zetten we de Zelfst. Naamwoorden en
Werkwoorden bij elkaa r , doen er andere woorden bi:i, en maken
-er zinnen van.
WOORDVERKLA.RING.
Jnnar gerust, toch wezenlik.
'er.! luft, o:t; 1f geworden.
per•,
<lrukpers, drukmacbine.
drukkerij, drnkw!nkel; workplaats waar boeken ge<lrukt worden.
waard te zien, de moeite woorcl om te •len.
letterzefter,
lemand die druklctters by elkaa r zet voor ecn drukker.
httnclig, gemakkellk te
gebruiken.

Aan 't Stroompje.
stil
laan
nooit
blauw

tussen
borstje
bloempje
prettiger

schuilend
bescheiden
murrnelend
schaduwrijk

Blauw bloempje, schuilend in 't hoge gras,
Langs 't murmelend stroompje, hoe beet je?
Zeg, wil je niet in mijn tuintje staan,
In 't grote perk bij de ronde laan? ;
/
Daar is het veel prettiger, weet je !

V

Mijn naam, lief kind, is vergeet-mij-niet;
Ik groei maar alleen langs de stroompjes.
In tuintjes sta'ik veel liever niet'
't Is hier zo koel tussen 't hoge riet
Bij de schaduwrijke boompj~s.

..-/'
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weet je, waarom miJn naam zo is?
heb een heel raar natuurtje!
anneer een ~pelend knaapje mij breekt.
E lachend ecn meisje op 't borstje steek,
' rgeet ze hem nooit meer een uurtje.

Maar heel haar lange leven door,
Hoe ver ze ook zijn gescheiden,
Denkt zij aan bet lmaapje, en heeft hem lief!
Dit bloempje, lief kind, is een hartjesdief,
AI groeit 't hier zo stil en bescbeiilen! ~TAALOEFENING.

De meeste van de Zelfstandige Naamwoorden in dit versje zijn
Verkleinwoorden gemaakt. Let er op dat dit gedaan is door er
je, tje, of pje achter te zetten. Bedenk nu eens 10 andere, die je,
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10 die tje, en nog 10 die pje als verkleiningsuitgang nemen, en let
daarhij op, dnt de keus' tussen j e, tje en pje afllangt van de laatste letter va n 't Zelfstandig Naamwoord. Zie hier na wat de
Hollandse Spraakkunst (Elffers) daarvan zegt (bladz. 140).
WOORDVERKL A RIN G. .
!'Chuilend, zlch verbergend.
D1urn1elen, een zacht;...' rut ~end geluld
maken.
perk, bloembeUje.
lann, tmd, ann belde ztjclen met bomeu beplant; Ianing.
bescheiden, eenv oudlg. nederlg.

't Glazen Oog.
glazcn
Kaffer
schieten

eindelik
gelukkige
omgekapt

aankijken
omgekeerd
prospektor

voorzicl.ttig
miudagtijd
boomstomp

Enige jaren geleden was er een prospektor in
1\latabeleland met een glazen oog.
Op een dag llad
(}eze grote lust om met een vriend te gaan schieten,
maar hij wist dat, zo gauw hij zijn rug draaide, geen
van zijn Kaffers die dag een slag werk zou doen.
Eindelik kreeg hij een gelukkige inval. Hij ricp de
Kaffers samen en zei, dat hij morgen vroeg op jacht
wou gaan, maar dat hij een van zijn ogen zou achter··
Iaten om op hen te passen.
De arme kerels wisten
niet, wat van zo iets te denken. De volgende morgen,
toen ze met hun werk begonnen waren, kwam de baas~
nam v66r zijn volk zijn glazen oog uit zijn hoofd, en
:zette 't voorzichtig op een omgekapte stomp neer, met
ode voorkant naar de werklui. Toen reed hij weg. De
JKaffers werkten zo hard ze maar kondPn tot de mid<dagtijd; maar toen liep een van de ondsten onder hen
zoetjes naar de stomp, en keerde vonrzichtig een
.emmer om over 't oog, zodat 't niet langer 't volk kon
aankijken.
Geen van de werklui deed verder eni~
werk meer die dag. Ze bleven allen bij hun
graven en pikken slapen tot de zon onderging.

TA.A.LOEFENING.
Deze Ies is wei kort, maar heel geschikt om er de inhoud van
in je eigen woorden op t e schrijven. Dat willen we daarom doen.
We zullen een opstel schrijven over 't Glazen Oog, en er zelfs wat
bijvoegen van ons eigen maaksel, zodat ons opstel Ianger wordt
dan de les.
WOORDVERKLA.RING.
wild ll<'hieten, j ngen, jncbten.
een 11Iag werk, cen s tuk werk ; ~ntc
werk.
kreeg ltij een in val, vie! hem lets blj: dacht blj aan lets; o:,hoot
hem lets tP blnnen.

Een Trouwe Kat.

balans
buiskat
woning

schaapje
zeewater
westkust

Rcheepje
storm wind
ontzettend

doodsangst
toeschouwer
benauwdheid

't Was 18 November 1421. Een v·r eselike stormwind had 't zeewater tegen de Westkust van HoHand
opgehoopt. Met 't vallen van de naeht hezweken de
~terke duinen voor 't zware gewicht. en rolden de gol-
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ven in schrikkelike vaart over 't lage land. Acht
honderd arme mensen, dieren ontelbaar, verdronken.
Twee en zeventig dorpen, in de buurt van Dordrecht
gelegen, werden vernield, en op de plaats, waar ze
gestaan hadden, bleef niets dan een grote waterplas.
Terwijl de vloed tegen een zeker huis kwam aanrollen, alles omverwierp, en de mensen in doodsangst
naar redding deed omzien~ stond daar in de slaapkamer een wiegje met een klein kindje erin, dat rustig
sliep. In de grote benauwdheid dacht niemand aan
die arme kleine : niemand dan God in de heme!. Die
wilde 't kleine scbaapje redden. En Hij deed 't door
een kat. Hoort, op welke wijze.
Toen de woning instortte en omviel, nam 't watPr 't
wiegje op, en schoof 't door een gat naar buiten.
Op hetzelfde ogenblik sprong de huiskat op de wieg,
en dreef ermee been.
'tWas een ontzettende nacht. De storm huilde en
loeide. Niets kon zich houden tegen de sterke wind.
Aileen 't wiegje met 't kindje en de kat, door engelen
bewaakt, was veilig.
Alles was water, zover men zien kon. Wie zou 't
vreemde scheepje sturen? De storm wind zelf.
't Lichte wiegje dreef zonder moeite voort.
En wankelde 't, ging 't te veel naar een zij, dan
sprong de waakzame kat op de andere kant, en hield
't recht.
Zo voer 'teen nacbt en een dag. 't Arme kindje
schreide en woelde erg. Maar de kat bield 't mandje
in balans.
Eindelik woei de wind 't aan de oever. Vers;;chillende toeschouwers badden al uit de verte gezien,
wat daar dreef. Toen 't aan land kwam, vonden ze 't
kindje slapend. Met liefde namen ze 't op, en verzorgden 't, tot 't groot geworden was.

15

TA.ALOEFENJNG.

Dit verbaal is treffeud en waar, en boogst gescbikt om er een
goed opstel over te scbrijven.
Zoek er daarna aile Bijvoegelike Naamwoorden en Bijwoorden
uit, en scbrijf van de eerste de Trappen op.
WOORDVERKLA.RING.
't vallen van de nacht, blj 't begin van ne nacbt.
besweken
voor, braken door; guven pad voor.
vaart, spoed,
vloed, hoopater.
redden, behouden.
ontzettend, vresellk.
wankelen, naar de zljltant·
overgaan.
woelen, zlch onrus tlg bewegen.
in balans honden, recht:
houden.

Moeder en Kind.
bede
ledig
kluis
trouw
bracht
vertrek
bewaren
sukkelig
herhalen
gebroken
oyervloed
blindelings.

Toen onzc Jan nog klein was,
Stond bij aan :Moeders knit>,
En keek haar in de ogen
En zei: "vVic, dcnkt u, wie
Zal, :Moeder, voor u zorgen,
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Als oud u is, en blind
En stijf, en dikwels sukk'lig?"
Ze sprak: " 'k Hoop jij, mijn kind!''
Toen bloosden J antjes wangen;
En daar aan Moeders knie
Sprak hij: "Als 'k groot ben~ Moeder,
De grootste van de drieNiets zal u dan ontbreken,
En ook mijn zusjes niet;
Niet langer is u arm dan,
En heeft nooit meer verdriet.Ik zit inVaders stoel dan,
Die nu daar Iedig staat;
En werken zal ik, werken
Van vroeg tot's avonds laat.
U krijgt een eigen huisje
En 't best vertrek wordt uw'Als ik eens groot ben, Moeder! .
Och was 'k maar groot al, n u !"

De moeder pinkte tranen
Uit bei haar ogen weg;
Ze kuste Jantjes voorhoofd
En sprak : " Mijn zoontje, lPg
Jouw handje in de mijne:
'k Wil bidden tot de Heer,
Dat Hij in je beware
Een hart, zo trouw en teer."
'Toen bad de arme weduw
Met een gebroken stem
Voor Jantje en de and'ren,-~1\faar meest, ja mee~t voor hem!
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En ied're dag herhaalde
Zij deze zelfde bee:
" God, deel ons toch U w zegen,
Maar meest aan Jantje mee !"
De jaren vlogen henen,
En Jantje werd een man,
Een man met flinke handen,
Een man, die alles kan.
Zijn zusters hielpen Moeder
In huis, maar bij bracht brood:
Ze hadden meer dan 't nodig,
En hun geluk was groot!
't Was Moeders laatste tijdje:
Haar krachten namen af.
Blind 'yas ze, blind en sukk'lig,
En somtijds dicht aan 't graf.
Maar o, ze was zo innig
Gel ukkig elke dag,
Zelfs als ze vol van pijnen
Stil in haar kamer lag.
Want 'twas de mooiste kamer
In uit baar eigen huis,
Het huis dat Jan haar bouwde,
In ruil voor d' oude kluis.En toen ze been ging reizen
Van d' aard naar beter oord :
" God dank, dat ik een zoon !.ad!" Dat was haar laatste woord.
TAALOEFENING.

We willen eerst uit dit versje aile Voornaamwoorden, die we
bebben leren kennen, opschrijven, en daarbij goed opletten. hoe
't kind tot zijn moeder,~ en hoe de moeder met haar kind spreekt.
Verdeel de Voornaamwo orden in Soorten.

I

iS
WOORDVERKLARING.
aukk'lig, sukkelig, zlekerlg.
bloo,den, werden rood.
ontbreken,
tekort kom<n.
vertrek, kamer .
wordt tnv', •nl bet uwe z!jn.
plnkte,
veegde weg.
teer, teder, zarbt.
gebroken BteDl, door tranen be\vogen
en onvnst.
be@, bed ~, gebe<l, verz:>ek.
't nodlg, 't no<llge.
lnnlg, vno
borte.
klullo, but.
oord, plants, plek, land.

Aller Dienaar.
"---------- - - -.-........
...~

..

~zhand( l
lail'goJr

qriet~l

\
loopp!Janli.
. I
0

ogenblik
iedereen
spartelen
ontmoeten

toeroepen
ezelsoren
vastbjnden
verdubbelen

Q

Een zeker iemand ging eens met zijn zoon van 't ene
dorp naar 't andere. De vader reed op een ezel, en de
jongen liep er naast. Toen ze 't · dorp uit waren,
kwamen ze een man tegen. Deze stond stil en sprak :
" Maar kijk, dit behoort toch niet, dat zulk een flinke
man rijdt, terwijl een kind er naast loapt! Jij bent
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veel sterker dan je zoon! Hij moest rijden en jij
Iopen."
De vader klom dadelik af, en liet zijn zoon rijden.
Zo gingen ze verder, tot ze een andere man ontruoetten. Deze bleef ook staan en sprak tot de jongen:
" Schaam jij je niet te rijden, als je vader loopt?"
Nu klom de vader bij zijn zoon op de ezel, en deze
droeg dus een dubbele last, tot er een derde man die
weg langs kwam.
"Wat een schande !" riep hij uit, "daar rijden twee
sterke mensen op een dier; men zou ze er met een
z'veep willen afjagen !" _
Geduldig gehoorzaamden de twee, klommen af, en
stapten naast de ezel voort, de vader rechts, de zoon
links van hem, en langoor in 't midden.
Maar nog was 't niet goed; want, nadat ze op de~
wijze een eind voortgegaan waren, ontmoetten ze een
vierde man. Toen deze 't drietal zag aankomen, begon
hij hartelik te lachen, en riep uit: " Zo iets heb ik nog
nooit gezien: daar lopen er drie, en ten minste een
van hen kon gedragen worden !"
Wat nu te doen? Daar viel de vader een goed plan
in. Hij haalde een sterk touw uit zijn zak, en bond
de voor- en achterpoten van de ezel va~t. Toen :;o;ochten ze een dikke stok in 't hos, waaraan ze de ezel
hingen, zodat ze hem op hun schouders konden
dragen.
Alles ging goed, totdat ze bij 't andere dorp
kwamen. Daar moesten ze een spruit over, en omdat
die vol was 1 gingen ze over de loop:plank, die van de
ene naar de andere kant was gelegd. T0en ze daar nu
midden op waren, maakte 't ruisen van 't water onder
hen de arme ezel z6 bang, dat hij spartelde wat hij
kon, om los te komen. De vader riep zijn ' zoon toe,
goed vast te houden; maar 't was te laat; hij .. liei.ne
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stok glippen, en daar ging de arme langoor met va
gebonden poten 't water in. . Binnen een paar oge~
blikken was hij dood, en onze vrienden, die 't iedereeij.
naar de zin badden willen maken, kwamen zonder ezel
aan 't eind van bun reis.
Wll je. ga~rne di_enen,
Dien een heer, niet twe

'\t"Wt

\

t~ me~ers h~en

\

Brengt geen ze:;:-en mee.

~?1

Wil j~ga~1e volgen,
Volg de beste man '\tY.a.Dt tw~ n.a_t~ lQJWn
Je niet. helpen kan.

··:
TAALOEFENING.

'•J

\

.

,:

'

Deze les bevat wat men een fabel noemt, 1tw.z...~n ·$eschiedenis, die verzonnen is, maar waar lering in ligt; , D~)~Jilng !11 in
't versje aangegeven.
'
In de oude dagen leerden en lazen de kinderen veel zulke
labels. Ze lijken wei wat op gelijkenissen, waar de Israelieten en
alle Oosterlingen zo veel van houden.
Schrijf een mooi opi!tel over deze fabel, en breng er aile punten
in op, die de aandacht waard zijn.

WOORDVERKLARING.
lancoor, naam die men aan een ezel geett.
't rul•en, 't geluld van 't
,•tromend water.
Bpartelen, woelen (om los te komen).
sllppen, lat~a
'tlehleten, loslaten.
naar de zln maken, tevreden stellen.
behacen,
.seh aancenaam maken.
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Een
Schrandere
Hond.

l

profijt
dikwels
doodstraf
schijnbaar
dieverij
eindelik
onderzoek
gadeslaan
veroordeling
onderzoeking
terech tstelling
nauwkeurigheid

zeekapitein ontfermde zich eenmaal over
van een veroordeelde, omdnt hij bij de
terechtstelling van zijn meester tegenwoordig geweest
was, en jammerlik huilde.
In Noorwegen gaf hij 't dier aan een koopman ten
geschenke, aan wie de hond zich weldra hechtte. Op
zekere dag zocht 't dier zijn meester op zijn kantoor
op, legde de voorpoten op zijn knieen en liet een rolletje geld nit zijn bek vallen. De verwonderde koop·
man legde dit geld op zij, en ging duarmede voort,
toen de bond verscheidene dagen achter elkander met
nog meer geld thuis kwa~. Ret vermoeden kwam
eindelik in hem op, dat dit geld een vriend, die hij
gewoon was nog al dikwels te bezoeken, ontstolen
moest worden.
Bij onderzoek bleek, dat de vriend de laatste dagen
telkens geld gemist had, en nu werd de hond nauwkeurig gadegeslagen. Hij verscheen niet lang daarna
op 't kantoor van de vriend van zijn meester, en legde
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zich bedaard bij de schoorsteen neer. De koopman
lette schijnbaar niet op herri en legde enige rollen geld
op tafel rond. Daar sloop de hond naar de tafel, nam
een van de rollen in zijn bek, legde zich weder bij de
haard neder, en glipte de deur uit, zodra die geopend
werd. Weer bracht hij zijn meest er 't geld, die 't aan
zijn vriend kon teru ggevcn zonder dater een penning
van vermist wcrd. 't Dier moet de dieverij van zijn
eerste meester geleerd hebben, die waarscbijnlik profijt getrokken had van zijn diensten, tot hij veroordeeld werd tot de doodstraf.
TAALOEFENI NG.
,S chrijf deze les in de vorm van een Spree koefening (Vragen en
Autwoorden) .
Zoek er de Wer kwoorden nit, waarbij 't Voornaamwoord van
dezelfde persoon tweemaal kan gebrnikt worden, en schrijf er
in korte vorm de tijden van ni t . R.v. llc ont,term mij. Men
noemt zulke W erkwoo rden T crngtce r kendc.
WOORDVERK LA.RING.
ontfermde zieh, had medell jden met.
veroordeelde, iemand die
schuldlg verklaard en gcvon nist is.
tereehtstelllng, voltrekklng vcn de
doodstrat.
ten gesehenke, presen t.
zieh heehten aan, lletkrijgen.
verDioeden, gedacbte, susplcle.
telkens, gedurig.
gatlegeslagen, In
't oog gehouden. sloop, slulpen, sloop, geslopen. Mloop, l!ep zoetje•. glipte
nit, glng ongemerkt ult.
~· erJU.I"t wer<l , ontbrok. weg was.
tlie~·erlj, 't
stelen.
protljt trekken, voordeel uebbcn.

De Levensloop van een Penny.
IA.t~f

x.eil.Q§i
k.Q!ling

vergeefs
meteen
gloeiend

11iemand
voorhoofd
tafelblad

schrikkelik
opschrikken
nieuwsgierig

I.

Een oude beer, met een hril op de nens, en heel wat
diepe rirnpels in 't voorhoofd, zat eenmaal in zijn

kamer diep gebogen over iets, dat op tafel lag, en dat
llij aandachtig beschouwde. 't Was een rond, glad,
zwarta.chtig ding. "Wat zou 't wezen?"-mompelde
de beer bij zichzelf- " wat is boven, en wat oncter;
wat voorkant eu 'vat achterkant? Geen koningskop,
geen jaartal, geen wapen, niets! En toch moet 't een
muntstuk wezen "! 't Heeft er immers de vorm ~an!"
Nader en nader kwam de bril bij de tafel; dicbter
en dichter kwam ook de neus, tot hij einclelik 't ronde
ding haast aanraakte. Een heel zacht, fijn stemmetje,
biezonder fijn en teer, doet de oude beer op eemnaal
opschrikken. Hij kijkt naar de denr-die is toe; hij
ziet om zich heen-er is niemand. Weer buigt zich 't
hoofd: weer klinkt 't stemmetje. "Heer, goede Heer,
u · heeft al zo lang gekeken; 't is vergeefs; niemand
kan zien, wat of wie ik ben; niemand zal 't ooit weten,
dan die ik 't zelf vertel !"
Nog dichter dan tevoren kwam de bril bij 't tafelblad .; 't hoofd draaide zich een weinig terzij, opdat
geen enkel woordje 't oor ontsnappen zou. Alles was
doodstil. Toen klonk 't op eens :
" Heer, acht mij niet gering. lk heb al heel wat
gezien en ondervonden. U zal gewis over mijn verhaal verbaasd staan.
"V66r vele, vele jaren woonde ik in 't binnt'Ilste
van een grote, hoge berg. 'k ·w ist niets van de wereld,
niets van de mensen-ja, 'k had zelfs nooit 't 1icht
gezien. Ik moet daar schrikkelik lang gewoond
hebben ; want hoe ik daar gekomen ben, wie er me gebracht heeft, waar ik vandaan gekomen ben-van dat
alles weet ik niets. Ik weet, ik zat in de koude, harde
berg; en ik was zelf nog kouder, en nog harder ook,
dan de berg.
'' Op zekere dag hoorde ik een geweldig rumoer. Tk
kon niet uitvinden, wat er gaande was. De berg
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dreunde tot in zijn hart van de zware slagen, die hij
kreeg. Ook ik beefde mee, hoewel ik wel een beetje
nieuwsgierig was. Daar op eens-o, 't was zo wonderlik !-rolde een stuk van de berg weg . en een vreemd
gevoel van warmte, dat ik nooit tevoren gehad had,
kwam over me. Voor 't eerst van mijn Ieven stond ik
in 't licht; voor 't eerst ook zag ik mensen! Ik zag ze
-ja, en ik hoorde ze meteen. ' Koper, koper !' riepen
ze. ' Zie toch eens wat een stuk : de hele berg zit er
wis mee vol. Haalt gereedschap~ mannen! laat ons
graven, laat ons graven! Nu hebben we een Kans,
rijk te worden! ';
"Rijk, .dacht ik, rijk? Wat is rijk? Wat is koper?
Wat heeft rijk met koper te doen? Ja, beer, daar
begreep ik toen nog niets van; maar nu versta ik 't.
Als rijk niets met koper te doen had, was ik gewis niet
zo afgesleten, dat niemand zien kan, wat ik ben.
" Met een zware slag rolde ik uit 't hoekje, waar ik
zo lang gezeten had. Ach, zat ik er maar weer: 't was
er zo rustig !
" Langzamerhand begon ik te bemerken, dat de
mensen mijzelf de naam van koper gaven. Met een
menigte andere stukken van mijn soort, aile uit
dezelfde berg gebroken, werd ik in een zak gepakt, en
kwam in een donker schip. 'l'en minste~ waar ik was,
was 't erg donker. Dagen lang ho01·de ik rondom
me 't geplas van water; maar ik zag niets. Eindelik
hield 't schip stil. De zak, waarin ik was, werd er
uitgedragen en naar een groot gebouw ~ebracht, waar
't zo warm was, dat ik, die veel van koude houd, er me
niets op mijn gemak voelde. Hoe ik erin kwam, wist
ik; maar hoe ik die vreselike plaats weer uit zou
komen, wist ik niet. En nu nog ril ik van angst, als
I ik aan die dagen denk.
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" Er stonden veel zakken op een rij. l\faar de een
na de ander verdween, en kwam niet weer. Eindelik
kwam de beurt aan mij. Ik voelde me uitschudden
boven een vuur, z6 groot en schrikkelik en gloeiend
heet, als ik er nooit weer een gezien heh. Toen ik
erin viel, dacht ik, dat 't met me gedaan was. Ik
werd warm, heet, gloeiend, nog heter en gloeiender
-toen smolt ik, en vloeide als water naar beneden.
Men ving me op in een bak; men goot me uit in een
nauwe vorm-daar bekoelde ik weer, kwam tot
mezelf, maar was mezelf vreemd gewordeu. In plaats
van dik en hoekig, ruw en grof, was ik plat en rond,
glad en fijn geworden, droeg aan de ene kant 't heeld
van een koning, aan de andere kant dat van een
vrouw; verder een jaartal, en letters langs mijn ronde
rand. Ik glom als cen spiegeltje, en toen ik uit de
nauwe vorm verlost was, en met een ·hoop makkers op
een tafel lag, kon ik niet anders dan blij zijn over de
nieuwe vorm, waarin ik ... de wereld zou ingaan !"

Zoek uit deze les a! de Werkwoorden, die hun Verleden Tijcl
vormen door verwisseling van hun klinl•er, en schrijf er de
Hoofdtijden van uit.
WOORDVERKLARING.
riDlpel,

ploo!.

wapen,

teken,

waardoor

een

adell!k

geslacht

ot

Torstelike famiile ondersche!den wordt.
Dlnntstnk, geldstuk.
hnDler•,
n!et waar? Is 't nlet zo?
haast, b!jna, am per.· tafelblad, 't bovengedeelt~
ontsnappen, ontgering, n!etlg.
te•·zlj, op z!jde.
van een t afel.

onderondervonden, ondervlnden, ondervond, ondervonden.
gaan.
drennen, schudden .
Tonden, doorgemaakt.
ruJDoer, lawaai, geraas.
op Dlljn gen1ak voelde, Iekker voel<le.

·· ~/
N atuurwonderen. \
bloempje
wonder
raadsel
natuur

besluit
korrel
druppel
,·erstand

flikkeren
one.ndig
menselik
diamant

-c~

JSterren ver en sterren hoog

Blikken, :flikk'ren ruij in 't oog;
Sterren groot en sterren klein:~ _
Ach, wat zou een ster toch zijn ?(l;;J;;/"

~~~~~,Lieve bloempjes, rood en blauw,

Htlende met druppels dauw,
Diamanten in de zon :Ach, wie ~ ie toch mak
j

'-

-~

--......

Korrels zand, oneindig ve~
Zwart, en bruin en wit en geel,
'k Heb met u gespeeld; maar 'k gjs
Toch niet, wat zo'n korrel is.

-4
d-1 Zoeken, denken heen en weer
Kan de mens; doch nimmermcer
Vindt hij , naar Gods wijs beslnit
Een der scheppi.ngsraads'len nit.

s- korrels zand
5 Sterren, bloemen,

Zijn de wond'ren van Gods hnnd ;'t Scherpste menselik verstand
~
~chept noch bloem, noch korre1 zan d. ~

l:i7
TAALOEFFJNING.

Heel vee! Werkwoorden bestaan uit twee delen. Ze zijn s.tmencesteld met een ander woord; b.v.: paardrijtlen, huishouden;
goedmaken, volgieten; aanstappen, opgaan.

Sommige hebben een Voorvoegsel; b.v.: vertellcn,

gedenl~en,

ontvangen, herkennen.

Bij 't ultschrijven van de hoofdtijden merkt men dat sommige
hun delen scheiden, en andere niet; b.v.:
paardrijden, ik reed paard, ik heb paardge.reden.
huishouden, zij hield huis, zij heett huisgehouden.
goedmaken, hij maalcte goed, hij heeft goedgemaakt.
opgaan, hij ging op, hij is op!)egaan.
vcrtenen, ik vertelde, ik heb verteld.
ontvangen, zij ontving, zij heett ontvangen.

WOORDVERKLARING.
:tllkk'ren, lllkkeren, scbltteren, fonkelen.
pralende, prljkende.
scbltterende.
ci••en, raden.
· nlrumenneer, noolt.
be•Iult, voornemen. vastgesteld plan.

De Levensloop van een Penny.
II.
on nut
gaatjes
toonbank
doorreisd

zuinig
gepoetst
juffrouw
handschoen

dobbelen ·
tafelblad
overleden
afgedankt

Hoe heerlik is 't niet, de wereld in te gaan ! J a.
voor mensen misschien, maar gewis niet voor een
penny, gelijk ik · nu was. En niemand zou wen~en,
de wereld te zien, als hij alles moest beleven, wat jk
heb moeten ondervinden.
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Wond.erlik is mijn levensloop inderdaad geweest.
Ik heb gereisd van de ene hoek van de wereld tot de
andere. Engeland is mij bekend van de grootste
stad tot 't kleinste dorp; in Indie heb ik lange jaren
doorgebracht; Canada heb ik gezien en doorreisd;
nu ben ik hier in 't verre Kaapland, en ik hoop van
harte, bier te mogen blijven, en tot rust te komen.
De laatste jaren is 't jagen en haasten en vliegen al
minder geworden; somtijds hoorde ik, dat ik te lelik
was, en de mensen zo"u afgesleten di!lg niet wilden
hebben; dan weer vernam ik, dat ik te groot was, en
men nu een soort kleinere en licbtere pennies gebruikte, en van mij niet Ianger gediend was.
Ocb, maar waarlik, men heeft ook dienst genoeg
gebad. van me.! Ik heb gelegen in de zakken van
rijke lieden; van doodarme mensen; van kindercn,
die met me speelden; van dieven, die me wegsta len;
van slecbte mensen, die om me dobbelden. lk voel
nog de kus, die een arm meh;je me gaf, toen ze mijik was baar laatste, baar liefste, haar enigste penny
-verruilde voor een broodje; ik boor nog de woorden,
waarmee een oude vrouw een goede beer dankte, die
me haar in de hand drukte; ik ril Iiog van de vloek,
waarmee een slechte jongen me zijn kameraad in 't
gezicht wierp, omdat hij boos was, dat rlie me van hem
had afgewonnen.
Ik heb gelegen in grote winkels, waar ik, heel netjes
iin een envelopje geschoven, een dame overgereikt
werd, die me met fijne zachte handschoenen aanpakte;
ii111 de winkel van een slager, waar ik glom van srneer
.an vet; in ecn snoepwinkel, waar ik van de suiker aan
de toonbank kleefde. Zuinige mensen hebben me in
eeB doosje weggesloten; zindelike juffrouwen hebben
me gepoetst en opgewreven; vuile kinderen hebben me
door de rnodder gesleept; arme ziekC'n hebben me op
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bun slapen gedrukt, om hoofdpijn af te trekken;
stoute jongens hebben gaatjes in me geboord en mijn
randjes afgevijld.
Ja, waarlik, ik heb wat ondervonden. En nu, oud
en afgeleefd, afgesleten en onkenbaar, afgedankt en
onnut, lig ik hier voor u, goede, oude heer, en verzeker
u op mijn woord, al kan u er niets van zien, dat ik
ben een echte, degelike, engelse penny uit de tijd van
<le overleden koning George II; en dat mijn jaartal,
waarnaar u zolang reeds heeft zitten kijken, en dat
u toch niet uitmaken kan, hoe dicht uw bril ook bij
me komt, 1736 is.
T A.A.LOEFENING.
Zoek alle Samengestelde Werkwoorden uit de hele les (lste en
2de dee!), en schrijf er de hoofdtijden van uit.
WOORDVERKLA.RING.
bele,·en, doormaken, ondervinden. vernn.nt, vernemen, vernam , vernomen.
-vernam, hoorde. gedlend zljn van, · wlllen hebben. dobbelen, "pelen ""'
,geld.
envelopje, koevert.
snaeer, vet.
snoepwinkel, wlnkel
waar Jekkers verkocb t word.
atgedankt, atgeschaft, nlet meer cebrulkt.

Hoe de Heer Leiter rijk werd.
waarlik
onlangs
ruiten
miljoen

lessenaar
deelhebber
gemakkelik
afschrikken

toestemming
niemand
jongeling
miljonair

Toen Mnr. Leiter, de onlangs gestorven miljonair
-van Chicago, een jongeling was, klopte hij aan 't
kantoor van l\fnr. John Farwell aan met drie koperen
pennies in zijn zak en een brief van aanbeveling van
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iemand in Duitsland in de hand. Mnr. Farwell nam
de brief aan, schudde 't hoofd, en antwoordde: " Aile
posten zijn bezet; 't spijt mej ik weet waarlik niet,
wat ik je te doen zou kunnen geven."
De jonge
Leiter liet zich echter niet zo gemakkelik afschrikken. ·
" Te doen, mijnheer?" antwoordde hij, "zie eens hoe
vuil die ramen zijn; ze lijken in geen jaren gewassen.
Als daarvoor dan niemand in uw dienst is, laat me
dan ten minste de ruiten schoon maken en mijn
dinner verdienen." Mnr. Farwell gaf gaarne zijn
toestemming, en de jonge man waste drie uur lang
ruiten met de grootste vlijt. Toen klopte hij weer
aan de deur, tikte aan zijn hoed, en zei : " Mijn loon~
als 't U blieft, mijnheer." " .Te loon, jongen ?" ant~
woordde Mnr. Farwell, "ga daar a~n die lessenaar
zitten. Voor zo'n jonge man, die ruiten wil wassen.
heb ik nog wei een plek." En zo werd de jong£>
vreemdeling die dag tot klerk aangesteld; in zes jaren
werkte hij zich op tot deelhebber in de firma John
Farwell, en hij stierf in 't bezit van miljoenen.
T AALOEFEN ING.

Van deze Ies moeten al de Voornaamwoorden worden opgeschreven onder drie hoofden : de Persoonlike, Bezittelike en Aanwijzende.
Daarna moeten we een Iijstje maken van die Werkwoorden,
welke Wederkerig ( d.i. met zich erbij) kunnen gebruikt worden;
b.v. zich wassen; ik was mij.

WOORDVERKLARING.
onlanga, kortellngs, kort geleden.
brief van aanbe-vellng, brief,
waarin lemand een goed woord doet blj een ander over de persoon die de brief blj
zlch draagt; ook genoemd introduktiebr·ief.
de poaten l!ljn be•et, er Is
tikken, even nanrnken.
deelhebber, aandeelhonder,
geen plek open.
vennoot, kompanjon.
firma, zaak, handelshul•.
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In de Luchtballon.
aards
thuis
scbuit
dreven

veilig
gezicht
engel en
gewemel

ademhalen
luchtballon
bovenaardse
helderblauw

Wie gaat er mee? wie gaat er mee,
V er door de wolken zweven?
In luchten hoog, in luchten droog,In bovenaardse dreven?
Wie durft er in? wie durft er in,
In 't ranke, manden schuitje?
Kom, vriendje, kom ! -'k breng u weerom,.
En 't is een aardig uitje.
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't Is bier te muf! 't is bier te ouf,
Zo dicht bij sloot en bomen.
't Is mij te dof in 't lage stof;
'k Wil eens wat boger komen!
~t

Is daar zo wijd, zo ruim en wijd,
Waar 's nachts de sterren stralen.
Daar kan men blij, daar kan men vrlj,
Als eng'len ademhalen!
Zie, hoe hij lokt, zie hoe hij lokt,
Die helderblauwe hemel!
Wat een gezicht !-Een zee van llcht
Ver boven 't aards gewemel !
Wie gaat er mee? wie gaat er mee,
In 't ranke, manden schuitje?
'k Breng u weer thuis~ weer veHig thuis!
En 't is een beerlik uitje.

1'AALOEFENING.

Om 't rechte nut van deze les te hebben, moeten we on!'! een
luchtrcis indenken, die we zelf maken, en een poging wagen om
te bescbrijven, wat we op zulk een tocbt zouder: zien en voelen,
·i!D hoe 't zweven door de hoge Iucht ons aanstaan zou. Dat mag
r10eilik zijn, maar we moeten 't probereu.

WOORDVERKLARING.
rank, zwnk, breekbaar.

treek.
uitnodigen.

manden, van mandewerk.

ultJe, u!tgang.
muf, dot, ootr!s.
gewemel, gewoel.

dreef,

Iokken, aaotrelrken,
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Papegaaietaal.
dame
gebed
koster
bejaard

tegelijk
vreselikf
kakato• .
vogelkooil

biezonder
schandellk
llefhebberij
uitdrukklng

In de buurt van Antwerpen, in Belgie, woonde op
.zekere tijd een bejaarde dame, die nooit getrouwcl was
geweest, maar die vogels hield, en daar veel liefheb·
berij voor had. Ze kocht zich een papegaai in de
.stad, waarvan gezegd werd, dat hij biezonder fraai
kon praten. Toen deze vogel thuis kwam, en ze hem
strelen wilde, bekeek hij haar van boven tot onder,
-en schreeuwde in haar oren: " Val dood, ou'e tang;
val dood, ou'e tang!" Ontzet over deze vreselike taal,
ging de dame naar de koster van de kerk, welke ook
.een papegaai had, die goed sprak, en klaagde hem
haar nood. De koster legde haar uit, dat de vogel
bij ruwe mensen in huis geweest moest zijn, om zulke
.schandelike uitdrukkingen te leren. "Maar laat me
U mijn vogel een paar maanden geven," zei llij, "eu
laat zijn kooi naast die van uw vogel staan. U moet
·er dan ten minste in zes weken niet bij komen, zodat
uw vogel U vergeet. Mijn papegaai is ·altijd bij me,
wanneer ik mijn gebed doe, en dus kent bij geen
andere dan goede taal, en zal die de ruwe vogelleren."
- Dit werd gedaan. Maar, o wee! na zes weken, toen
·de dame haar vogel weer eens ging kijken 1 wat zou ze
horen? Zodra ze bij hem kwam, schreeuwde hij uit.:
"Val dood, ou'e tang!" En daarachter riepen ze aile
twee tegelijk: "Verhoor ons, lieve Heertje, verhoor
-ons !"
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TAALOEFENING.

In deze les komen Werkwoorden voor, die in de kortste vorm
gebruikt worden, ?.onder Voornaamwoorden. Die vorm he>bhen
we reeds tevoren opgemerkt. Hij wordt Gebiedemle Wijll genoemd. Als ik tegen Mn persoon roep : komI dan gebruik ik de
Gebiedende Wijs. Spreek ik tegen twee of meer personen, dan
gebruik ik de vorm: komt. 't Enl;:elvoud en Meervoud van de
Gebiedende Wijs is altijd gelijk aan de eerste en tweede persoon
Enkelvoud van de Onvolmaakt Tegenwoordige tijd.
Schrijf alle Werkwoorden op in de vormen, waarin ze voorkomen. Maak er dan de Onbepaalde Wijs van, en schrijf ten laatste 't Enkelvoud en Meervoud van de Gebiedende Wijs op.
WOORDVERKLARING.
bejaard, oud.
llefhebberij hebben, bouden van; plez!er bebbe~
ln.
ontzet, ontdaan, verscbrlkt.
klaagde haar nood, vertclde wat
bft8r b!nderde.

De Twaalf Maanden van 't ·Jaar.
haast
dorst
fruit
garst

lemoen
wingerd
kersfeest
pompoen

Desember
aardappel
verzoenen
schoffelen

De maanden gaan voorbij haast zonder dat we 't.
weten:
Toch past ons, wat in elk geschiedt, niet te vergeten.
De eerste is Januarie-wanneer men 't koren dorst;
Het uitwant in de wind, en toch geen korrel morst.
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In Februarie maakt uit druivesap
men wijnen;
Ook poot men aardappels, en
droogt alom rozijnen .
In :Maart zaait men de garst-en
stookt de druiveschil;
V oorts is er niet veel werk, en
doet elk wat hij wil.
Aprilmaand brengt in 't West de eerste winterregen;
:Men mest zijn tuin en land, en wacht op 's hemels
zegen.
In Mei wordt er geploegd, gezaaid, geegd, geplant;
Het water stroomt, en 't groen ontspruit aan aile kant.
In Junie valt de tijd van sappige lemoenen,
Die ons met wind en weer, met koud en nat verzoenen.
In Julie wordt bet zaak, dat men de wingerd snijdtOok valt in 't Oosten dan de drukke lammertijd.
Augustus geeft alom de bergen witte kruinen:
Men plant pompoen alsdan en bonen in de tuineu.
Wie kent September niet, de
kostb're bloemetijd?
Dan viert de Lente feest, en is
elk hart verblijd.
Oktober is de maand voor schoffelen en wieden.
De warmte keert terug tot troost van oude Iieden.

Ret graan groeit welig op; maar eer bet scl1iet in d 1
aar,
En 't koolzaad wordt gezaaid, is reeds November rlaar.
Desember brengt de oogst, en ook bet eerste fruit.
AI gauw is 't Kersfeest daar-en daarmee 't jaar dan
uit.
TAALOEF'ENING.
Schrijf de Onvolmaakt Verleden tijd uit van zaaien, schoffelen,
wieden, planten, dorsen, groeien, brengen, keren, snijden (van
ieder werkwoord Mn persoon).
WOORDVERKLARING.
h-at, bljna.

pa•aen, betamen, verpllcht zljn.
ultwanllen, In
de wind schoonmaken.
alo:m, overnl.
atoken, brandewljn maten ult
doppen.
ontaprulten, nltlopen, botten.
aappl&', Tol sap.
-ver-eneJl, tevreden stellen.
aladan, ov die tljd.
•chlet fn 4'aar,
aren krljgt.

Soorten van Brood.
eikel
broodje
kneden
grootte

mieliemeel
binnenbast
denneboom
onzichtbaar

geliefkoosd
vervaardigen
. zeevogelveer
bestanddelen

Volgens ons idee beboort brood ' 'an koren, d.i.
tarwe, gemaakt te worden, maar dat is toch niet altijd
't geval. Heel veel volken maken heerlik brood van
mieliemeel, en andere weer van rog. Men gaat echter
nog veel verder, en maakt brood van eikels en zelfs
van boombast.
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Eikelbrood is een geliefkoosd voedsd bij de Indianen van Noord-Amerika. In de streken, waar deze
mensen wonen, wordt geen koren verbonwd, terwijl de
herfst eikels bij mudden van de bomen afbrengt. Deze·
worden vers verzameld, want als men wachten zou
tot de winter invalt, zouden ze al dadelik onder ijs
en sneeuw begraven worden, maanden lang onzichtbaar blijven, en dan niet meer bruikbaar zijn. De
vrouwen en kinderen schillen de eikels en stampen
ze fijn. Dan wordt er deeg van gemaakt, en eindelik
maakt men er broodjes van, in vorm en grootte gelijkend op een halve suikerspaanspek. V 66r 't kneden
wordt 't meel degelik gewassen, om er de bittere
smaak uit te krijgen; maar ook na 't bakken brengt
men de broodjes naar 't water, en zet ze in manden
een tijdlang in een stroom. Daarna worden ze gedroogd, en voor de winter weggeborgen.
Bastbrood is algemeen in 't noorden van Siberie en
Finland, en is zelfs in Noorwegen geen onbekend iets.
't Wordt vervaardigd uit de binnenbast van denne
bomen, die er in 't voorjaar wordt afgehaald, omdat
't schillen dan 't gemakkelikst valt. Deze binnenbast
wordt in de zon gedroogd, en dan weggezet voor de
winter.
Wanneer de tijd gekomen is om hem te gebruiken,
9roogt men hem andermaal over een ?.aC'ht vuur, en
maalt hem dan. Ret meel ervan wordt met koud
water aangemaakt, maar men gebruikt er geen zuurdeeg bij, omdat 't deeg niet bedoeld is om te rijzen.
't "'ordt met veel zorg gekneed en dan tot grote, dunne, platte koeken uitgerold. Deze prikt men vol
gaatjes met een ding, dat van de scbachten van zeevogelveren gemaakt is, en bakt ze vlug, doch zeer
zorgvuldig, in een hete oven. Als de koeken daar

us

uitkomen en belloorlik afgekoeld ZlJn, kan men ze .i"
wegpakken en maanden lang bewaren,
Er zijn in dit vreemde brood heel wat voedcnde
bestanddelen, maar 't heeft, evenal~ 't eikelbrood, een
eigenaardig bittere smaak, waar de tong eerst aan
wennen moet. .
TAALOEFENJNG.

In de7.e les zijn twee manieren van brood maken beschreven,
aile twee Yerschillend van onze manier. ·we willeu daarom ouze
eigen manier nu eens beschrijveu, en znllen een opstel maken
over ' Ons Brood,' en daar goed ons best op doen. :\linstens dertig regels goede tan!, goede stijl, en goede inhoud.
WOORDVERKLARJNG.
idee, gellachte, denkbechl, denkwljze.
is nlet altljd 't geval, Is
nlet ulti jd zo.
ntnd, zuk (drle schc(l('ls).
invalt. aanbreekt, bt:glnt.
gelljkend op, gelljk aan, ecnder als.
degellk, goed.
vervaardlgd,
gemaakt.
andern1aal, uog eenmnal.
8Chnc1Jt, holle ptjp aan. een
vogelvee r.
zorg\·ultlfg, voorzlclltlg.

Mijn Vogeltjes.
't

st.!:QQ_JEJ~je

in die groene
Jl
kloof,
In eike- en olijveloof, .{ . ,~ :•.S·:::.tif~
Daar woout een... . 'ef · paar
zangertjes,
Dat mij biezouder dierbaar is.
'];: Ga dikwels tegen d'
avondstond
Daarheen, als stilte daalt
in 't rond,
Als 't vee, alloeiend, kraal'marts schrijdt,
Natuur zich aan de nachtrust wijdt.
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Dan, wiegend op de lloogste tak
Van 't ritselende loverdak,
Voor avondwind noch nachtuil bang,
Zingt 't vogeltje zijn avondzang.
Die zang 's een lange, voile noot,
Die 't open keeltje van zich stoot;
Doch z6 welluidend, en z6 rein,
Geen klp.nk kon meer aantrek'lik zijn.
En als hij wegsterft in de lucht
Op d'avondwind z'n laatste zucht,
Hoor, wat een lief, zacht trilletje,
Wat vreemd, half-lachend gilletje.
't Komt uit het nestje in het groen,
En rnoet de zlmger weten doen:
Kom, maat, 'tis klaar hier voor de nacht,
Ons bed is warm, en heerlik zacht.
En, wip! daar is hij aan haar zij :
De dagtaak is gedaan voor bet'
Ze domm'len, dromen, o zo zoet,
Tot 't nieuwe zonlicht 't bos weer groet.
TAALOEFENLNG.

Schrijf alle Bijvoegelike Naamwoorden op, en zet er de
~'rappen van Vergelijking achter.

WOORDVERKLARINrJ.
olljveloof, !Jladeren ven de olijfboom.
zaug·erlje, vogeltje dat zlngt.
elllte daalt In 't rond , nls bet oveN! stil wor<\1:.
krnalwaartl!l, naar
dP krnnl.
sebrljdt, sta(>t.
aan de na<'htrust •viJdt, gaat rusteD.
rltselende, een zacht geluid makend. loverdak, <Ink va n Ularen. trilletje,
trlllend stemmetje.
weteu doen , zeggen, doen weten
llagtaak,
d ~tg werk .
dotnm'len, dommeleu, slapen.
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. :Q,~I Bedrieger Bedrogen.

innig
schade
plezier
olifant

konditie.
geregeld
ordenteli~

choothondje
achteruitgang'
hoofdkwartier
verantwoording

Een indies o:fficier
rang had een olifant,
die hij niet gebruikte om erop te rijden, maar die hij
eenvoU(Jjg aanhield uit plezier, op dezelfde manier als
dames wei eens schoothondjes hebben. Hij leefde
op een groot buitengoed aan de rivier Bramapoetra,
en daar w:andelde Punto-dat was de olifant z'n
naam-vrij en ongehinderd rond, en deed nooit
iemand schadJ\- Van zijn meester scheen hij innig
veel te houden\ want net waar hij hem in 't zicht
i

I
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kreeg, was hij bij llem. Ik hehoef wei niet tc zeggen,
dat 't dier goed verzorgd werd. Jack, een zwarte
Indier, was zijn oppasser. Zijn heer ging alles na
wat Jack met Punto deed, schreef precies zijn kost
per dag voor, lette erop, dat de stal gereinigd werd,
en liet 't dier iedere week eenmaal in de rivicr wassen.
Nu gebeurde 't op zekere tijd, dat de o:fficier van
huis moest. Hij was weggeroepen naar 't hoofdkwartier, en zou enige weken weg zijn. V Mr zijn vertrck
riep hij Jack bij zich, en bond hem op 't hart, toch
trouw op Punto -te passen, even goed als wanneer hij
tll uis was om over zijn lievelingsdier te waken. De
knecht beloofde dit te zullen doen 1 en de o:fficier vertrok.
Toen de meester echter weg was, rekende de knecbt
uit, dat wanneer hij geregeld per dag wat van dat
kostbare voer, dat Punto verslond, achterhield en verkocht, hij in de loop van die weken een beel duitje zou
kunnen maken. Hij begon dus daar maar dadelik
mee van de eerste dag af, en voelde zich heel behaaglik toen hij 't ekstra geld zag, dat hij op deze wijze verdiende. Punto echter, die nu altijd hongerig was, en
wezenlik nooit flink de buik vol kreeg, begon al heel·'.
gauw tekeuen van achteruitgang te geven. Zijn vel
begon slap te haugen, zijn schoften staken uit, en zijn
vrolikheid verdween.
In zulk een toestand voud de officier zijn dier
terug, toen hij op de bepaalde tijd weer thuis kwam.
AI heel spoedig werd Jack geroepen om verantwoording ti doen; maar die verklaarde met een heilig
gezicht, dat 't dier van de eerste dag af om zijn beer
getreurd had, en daardoor vermagerd was.
Maar hoor eens, wat er gebeurdc. Toen Punto die
avond en de volgende morgen en de avond daarna
zijn voer kreeg, stak hij er zijn lange ~nuit in en
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schoof eeu dcel ervan op iij. Dat deel was, wat de
knecht achtergehouden had. Hij wilde 't niet aanraken, maar at 't andere op. Nadat 't dkr dit driemaal gedaan had, begreep de officier de hele zaak.
Hij liet Jack voor zich brengen, besehuldigde hem
van diefstal, bracht hem tot bekentenis~ en joeg hem
toen op de plek weg. Een andere knecht werd aangesteld om voor Pun to te zorgcn; maar 't duurde
maanden, v66r :t dier zijn oude vrolikheid terug had
en weer in ordentelike konditie was.
TA.ALOEFENING.

Schrijf een lijst uit van al de vV erkwoorden, en dan vnn elk van
de Hoofdtijden.
•
Denk er over na, bij welke ik heb, en bij welke ilc ben past.
WOORDVERKLARING.
indle8, ult Indle.
aanbleld, blj zlch hleld.
scbootbondje,
moo! klein hondje, da t ult liefhebberlj gehouden wordt.
bnitengoed, bultenplaats, Jandgoed.
innig, zeer, bartellk.
in 't zicbt kreeg, In 't oog
kreeg; zag.
lloofdkwartier, plaats wuar de bevelhebber van 't Ieger Is.
bond heDJ. op 't hart, drukte hem op 't bart; gela~ tte hem.
verslond,
verslinden , verF:.lond, verslonden.
' ·erslond, opat.
een heel
duitje, heel wat geld.
vcrantwoording doen, zeggen wat er
gedaan Is.
:rnet
een
beilig
gezlcllt,
met een onscbnldlr
gezlcht.
bracbt be:rn tot bekentenis, !let hem schuld belljden.

Eendracht maakt Macht.
Tweedracht breekt Kracht.
nltljd

vrolik
elkaar
voedsel

horen
toezien
zichzelf
lichaam

tevoren
beklagen
innemen
ontevreden

De leden van 't lichaam waren een!4 zeer ontevreden. "\VaaL'om," zo spraken de vocten, 'r moeten wij
altijd lopen? Zorg dat je zelf vooruit komt, lui
lichaam : we zijn moe van 't lopen !"

De handen dachten, dat zij 't zwaarr,;te lot hadden,
en van nu aan, zeiden ze, zouden ze rusten ~ ze wilden
niet al 't werk doen. Dit was echter nog niet alles.
De mond beklaagde zich over de maag. Waarom
moest hij al 't voedsel innemen en kauwen voor de
maag? Deze kon maar voortaau ~elf voor zijn voedsel zorgen!
En dan de ogen, die hadden eerst zorg! Ze moesten
maar altijd op de wacht staan; maar ze gingen 't nu
anders aanleggen; ze wilden ook rusten, dan kon
ieder lid verder op zichzelf passen.
De oren ook wilden van nu aan aileen voor zichzelf
horen ; de rest kon maar toezien.
Zo gezegd, zo gedaan~ De verschillende !eden zeiden
aan elkaar, dat ze besloten hadden, van nu aan slechts
voor zichzelf te zorgen. Maar wat gebeurde er?
Daar de voeten niet meer lopen \Yilden, en de
handen niet meer werkten, de mond weigerde te et.en,
de ogen niet meer keken, en ook de oren niet meer
horen wilden, werd 't gehele lichaam zwak en ziek.
en begon z6 af te vallen, dat de leden an~stig werden,
en 't ,.e ne na 't andere weer zijn oude werk opnam.
't Was hun ook eigenlik heel slecht bevallen, zo
heel aileen voor zichzelf te zorgen. Toe-n ze nu gezien
hadden, dat ze elkander niet konden missen, werkten
ze vrolik en flink voor en met elkaar; 't ene lid hielp
't andere, en spoedig was 't lichaam weer sterk als
tevoren.
TAALOEFENING.

.

..
I

~;

De voornaamste woorden in deze Ies zijn weer Werkwooroen.
Dat is omdat ieder Werkwoord een handeling uitdrukt.~. We
willen van die Werkwoorden opschrijven:
"'
1. de Onbepaalde Wijs.
2. de Stam, d.i. de Onbep. Wijs zonder en.
3. 't Tegeuwoordig Deelwoord.

4. 't Verledell Deelwoord.
5. de Ge!Ji edende Wijs Enkel - en Meervoud
6. de Verleden tijd, lste Persoon, MeP.rvoud.
lVOORDVERKLARING.
kon n111.ar toezten, ton maar zlen hO'I!
nfvallen, nchtcrult gan n; mager worden.

uanleggen, lnrichtPD; Uoen.
ze klttark wamen.

Dierepret.
1ivrei
giraffe
Terguld
!kruiper

hyena
I>anter
kameel
Reinaard

likkewaaJ
vossestreek
dromedaris
gloeiendheet

vVarme

De leeuw had eens visite
·van dieren, groot en kl~in,
En allen kwamen samen :
De tijger en he~wijn,
De wolf, de beer, de ezel,
De os, de bok, het paard--Want Reinaard had ze aile
Met zorg bijeengegaard.
Daar was de dromedaris,
De leJike kameel,
Die langnek, de giraffe,
Met vlekken bruin en gee] ;

OOt
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Daar was de logge zeekoe,
De slimme baviaan,
De panter, de hyena,
De lange likkewaan :
Daar waren vogels vele~
En kruipers zonder tal,
Daar waren alle dieren
Uit bos, en wei, en stal.
" Warme tee, koude tee.
Tee warm en koud!
Elk wat hij wil hebben,
Elk waarvan hij houdt! "
Zo riep met luider stemme
De meester van bet feest.
Wie anders zou hij, denk je
Dan Reinaard zijn geweest?
Hij droeg zijn :fijnste pakje:
Hij stapte in livrei,
Groen met vergulde knopen,
Zijn hoedje wat op zij ;
Een doek bing van zijn sehouder,
Een knijpbril op zijn borst,Zijn pakje deed hem ere,
En hij deed eer zijn vorst.
Daar stapt hij door de rijen,
Een echte vosseheer,
En waar men bern ziet trippen,
Hbort, hoort, daar klinkt bet weer:
" Warme tee, koude tee,
Tee warm en koud!
Elk wat hij wil hebben,
Elk waarvan hij hourlt! "
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Ziet, hoe de dieren zaam'len
Zich om de tafels heen !
Ze drink en en ze sl urpen
De tee, of 't nektar scheen !
Ze smakken elk hun lippen,
En likken elk hun baard;
En prijzen elk hun koning,
En 's konings guile aard.
Straks liep de kraan van 't teevat
Zo vlug niet als t evoor;Toen riep de vos : " Wie meer wil,
Dat hij mijn woorden hoor' F'
"Hier is, mijn waarde heren,
Een raadsel voor u al ;
En hij, die 'top kan lossen,
Ret vaatje legen zal.
Ge hebt mijn tee gedronken,
D' een warm, en d' ander koudWie is er die van warme
En koude beide houdt;
Ja, die, als hij de mond zet
Aan beker of aan kop,
Drinkt 't gloeiendheetste brouwsel
Koel en beslagen op ?"
De arme dieren denken
Een lange, lange tijd,
En suffen over 't raadsel ;
Maar het gemeen bescheid
Was :-Reinaard, 't is onmooglik,.
Zo iets kan niet bestaan !
Jij fopt ons, en laat allen
Voor gek om 't vaatje staan.
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" Ik fop u niet, '' sprak R!:'inaard,
" 'k Geef u mijn woord van ~er:
Ik pleeg geen vossestreken
Als 'k aan bet hof verkeer ;Maar kunt ge het niet racl!:'n,
Moet ik u uitleg doen,
Zo hoort, en zegt mij allen
Wie passen zal mijn schoen ~
Een clier uit aile clieren
Heeft zulk een lange nek.
Dat eer een droppel teenat
Ooit van zijn hoge bek
Tot in zijn maag kan rollen,
De heetste drop verkoelt;
En wat claarboven brandde,
Beneden kouw'rig voelt! ·' '" J a, ja," zo riepen allen

" Dat is het kemelpaarcl,
Hij heeft een nek onmeet'lik,
De langste nek op aard !"
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"Wel," sprak toen loze Reinaard,
"Nu is de vraag beslecht:
We doen met 't nektarvaatje
Natuurlik als gezegd. /
----~
Moet een vos slimmer wezen
Dan alle dieren zijn,
Dan zij 't zo, maar, mijn vrienden,
Dan is de tee ook mijn !"
"Bravo!" zo riep de koning,
Dat 's nu eens flink gezP-gd!
Ik geef jou op het vaatje
Het allervolste recht."
0, hoe de vos toen slurpte,
En gulpte uit al zijn macht;
Hij dronk de hele avond,
Hij dronk de hele narht!
'l'AALOEFENING.

Allereerst moeten de Zelfstandige Naamwoorden uit deze lea
:gezoeht worden, en in 't Enkelvoud (met de of 't ervoor) zowel
als 't Meervoud geschreven.
Daarna moeten we een opstel over dit verhaal schrijven, om
-daardoor aan te duiden, dat w~de zin ervan juist en volledig
verstaan hebben.
De les is in de trant geschreven van de oude dieresagen, ,d.w.z.
verhalen, waar dieren handelend in optreden. Vooral bestuan er
van zulke verhalen vele over de vos, die bij de oude volken
Reinaard genoemd werd.
WOORDVERKLARING.
bljeengegaa.rd, bljeengebracbt.
droineda.rls, kameel;·met Mn bult.
1og, zwaar, plomp.
Inet lulder 11temine, luld, hardop.
llvrel, ble·zondere kledlng van een knecht.
trlppen, met korte stapjes !open. 11Iurpen,
hoorbaar drlnken.
nekt'!-r, drank van de goden.
gul, vrljgevlg.
brouwsel, lets dat gekookt Is.
be•la.gen, afgekoeld.
suften, zlch suf
denken.
gemeen bellcheld, algemeen antwoord.
ka.n nlet besta.an,
tan n!et zljn.
fopt ona, houdt ons voor de mal; bedrlegt ons.
pleeg,
doe.
-.•erkeer, ben.
loze, geslepen, sllmme.
be11Iecbt, u!tgemaakt.
al• ~ezer;d, als afgesprokcn.
gtal(>en, met grote teugen dr!nken; zwelgen.
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Katteliefde.

w<>~&a~J a a 1t..---' Y.erdleping_l,....--- d ierevern uft L
kraaienest'--- behandeli!i&.L- zoldervenster L IW~;JUeJJ(,:...
: :::.._·.:.:.o:n: r::u::s::
ti::g::h:.::eRl;.;;lc_ scb oorsteen pijtp- - .._:::__:a::ll::e::rl::ie::f:'s:::tC-

Dierevernuft is iets, waar men ee oudig de handen
bij ineen slaat. En wanneer wij, als mensen, tot 't
besef komen dat we dikwels zo heel weinig vernuftig
zijn, en toch zoveel hoger staan dan de dieren, dan
past 't ons te bedenken, dat 't goed zou zijn, als we ons
door oefening wat rnePr vernuft proheerden aan te
scbaffen.
Tiela was de naam van een buiskat, die bij Mevrouw
Vermeulen woonde, daar in buis was geboren, en 't
er al baar dagen goed bad gebad. Tiela was niet
bepaald verwend, maar M:evrouw hield veel van baar,
en daarom werd baar nooit iets in de weg gelegd. De
kat bield ook wei van Mevrouw, maar bad toch een
biezondere liefde voor een andere soort · wezentjes,
waar ze somtijds mee te doen bad, en dat waren baar
eigen kindertjes. In gebechtbeid aan die kindertjes
stak Tiela baar Mevrouw bepaald de loef af, want,
om de waarheid te zeggen, vond Mevrouw wel eens,
dat Tiela al te veel jongen probeerde groot te brengen.
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Nu gebeurde 't op zekere dag, dat 'riela weer een
bezoek van kindertjes kreeg, en die lei ze heel uetjes
in eeu hoekje van Mevrouw haar slaapkamer op 't
tapijt bij elkander neer. Dat paste Mevrouw nu niet
erg, en die pakte ze daarom voorzichtig in een mandje,
en zette dat in de keuken bij de meelkist. Iedereen
kon echter merken, dat deze behandeling Tiela niet
aanstond. Ze was die dag erg onrustig en veel weg,
en t egen de avond van de volgende dag waren al de
katjes uit 't mandje verdwenen, en niemand wist
waarheen.
Vier weken daarna stak er een geweldige storm op,
die de bomen omgooide en schoorstenen van de daken
afsloeg. Van de hoge gebouwen regende 't leien en
paunen beneden in de straten. 't Huis van Mevrouw
Vermeulen was een van de hoogste in de straat. 'tHad
drie verdiepingen en daarboven nog zoldervensters.
't Waste groot voor de familie, en daarom stond er
een gedeelte van leeg.
Op de stormachtige dag hoorde iemand, die boven
was, een kat geweldig schreeuwen. Hij ging kijken,
en vond Tiela bij een zolderraam, dat anders altijd
open was, maar nu gesloten om de sterke wind. D~
kat wou eruit, en daarom deed de jonge man-Jan"'Vermeulen heette hij,-'t venster open. Maar meteen
bekroop hem de lust om eens uit te vinden, wat de
kat buiten doen ging. En .wat zou Jan zien? Tiela
kroop heel voorzichtig een kroonlijst langs, vijftig
voet hoven de straat en erg gevaarlik, en sprong
vandaar op een ongebruikte schoorsteenpijp. Doch
dat niet alleen-ze ging daarin.
Dit moest Jan toch gauw aan zijn moeder gaan
vertellen. Hij liet 't raam open, holde de trappen
af, en vond zijn moeder in de voorkamer op de rustbank zitten.
Hij was echter met zijn beschrijving
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nog maar halfweg, toen Tiela zelf de kamer inkwam
met een allerliefst jong katje in haar bek, dat ze aan
Mevrouw haar voeten neerlegde. DezP. liet 't mandje
uit de keuken halen, dat ze tevoren voor de katjes
had klaar gemaakt, en zette Tiela met haar kleintje
daarin, omdat ze eruit zag, of ze rust nodig had. 't
Duurde echter maar heel kort, of de kat verdween
weer, en bracht met een paar minuten een tweede
kleintje. En waarlik, v66r 't avond werd, had ze
ze aile zes samen in 't mandje in de VIJ.Orkamer.
En waar kwamen die diertjes nu wei vanrlaan?
Dat wist niemand, en kon die dag ook niet uitgevon·
den worden, want 't was een te erg weer. Maar toen
er de volgende dag een metselaar naar 't dak ging
om de pannen na te zien, vroeg Jan hem, om toch eens
bij die schoorsteen te klirnmen, en hem te vertellen
wat daar te zien was. De man dP.eo dit, en ra pporteerde dat er hoven in de schoorsteen Pen kraaienest
zat, dat klaarblijkelik door Tiela in bezit was genomen. Met de behandeling beneden niet tevreden ~
had de kat, die van 't kraaienest moet geweten hebben,
de vogels eruit verjaagd, en haar kleintjes daar vier
weken lang verzorgd buiten 't hereik van rnensen,
die haar misschien verder geplaagd zouden Mbben.
TAALOEF'ENING.

Deze les leent zich prachtig tot navertellen, en da t moeten we
't eerst doen bij wijze van een opstel. 't Verhaal is lang, en dus
kan ons opstel ook wat Ianger zijn dan gewoonlik.
Verder moeten we lijst en maken van de Lidwoorden. Vooroaamwoorden, Bijwoorden (de laatste twee in Soorten), en Voorzetsels die voorlwmen.
WOORDVERKLARING.
dlerevernnft, scberpzlnn1gbetd, tn stlnkt van dieren.
de bo.nden
lneenala11.n. verwonrlering uitdrukken.
beaef, liegrip.
verwend, te
vee\ to~gegev~n .
ge!Jeehtheld aan, J!efde voor.
de Ioef o.f8t<!ken,
overtreffen.
aanstond, onnstaan, nanstond, aan§'estaan.
nn.nl!ltond,
bevlel.
lelen , lelen platen, waarmee een dak gedekt wordt.
po.nnen,
llakpannen.
bekroop hem de luat, kreeg hlj lust.
kroonlljNt, rand
Jangs bet oak.
rapJiorteerde, kwam zeggen.
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De Visser.
~digl.-

dreigend evisserL-tijdig V

.steigeren .__.......
sterrelicht (__...;
waterscheet(.......-'
llehoeden t--

~ereken

notedopje

~~;;;.~-
a~ndkoeltje~,.._...;---

De visser was een koene vent,
En strand en klip bern goed bekend.
Rij ging zijn zakken vullen !
Zijn scbuit met vis, zijn zak met geld!
't Was al berekend en besteld :
Rij ging zijn zakken vullen!
De dapp're visser stak in zee.
"Een voile lading breng ik mee !"Ret avondkoeltje scbalde 't rond,
En elkeen boorde 't1 die daar ~tond
Ret scbeepje na te staren.
Dus klinkt bet op de baren.
[)e sterren pinken lief en teer
Op 't ranke notedopje neer,
Als wilden ze 't beboeden.
Ze spellen weder stil en klaa r !
Een nacbt voor vissen dit, voorwaar ! Er zal geen storm wind woeden!
Geen land nabij, geen in 't verscbiet!
't Is water, wat de visser ziet
Naar Noord, Zuid, West en Oosten.
't Is eenzaam om bern been en stil;
De bries is snerpend, koud en kil ; Zal niet de vangst hem troosten?
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Hij werpt zijn net, en haalt bet in:
Zie, welk een buit, zie, wat begin!
Hij werkt en zwoegt met lusten!
Want elke vis is loon, is loon!
Straks breekt de dag zo schoon, zo schoon;
En dan, dan kan hij rusten.
Hij ziet niet, dat bet starlicht taant!
Hij merkt niet, hoe de nachtwind maant!
Tot spoedig, tijdig keren!
· Hij zamelt buit, en droomt van buit;
En altijd voller wordt de schuitToch blijft hij meer begeren.
Daar beukt de storm tot kokend schuim
Der golven vrienrlelike pluim,
En zweept ze naar de wolken ;En dreigend klotst de waterschoot,
En ploft verraderlik de boot
Jn 't diepste van de kolken.
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De golven steig'ren woedend voort:
Ret gillen wordt niet eens gehoord!
Geen visser zal er landenAch, nood voor vreugde vult de kluis:
Acll, Vader, Vader komt nooit thuis!
E.en lege boot zal stranden.
TAALOEFENING.

De tweede vorm van de Persoonlike Voornaamwoorden, die
we geleerd hebben, wordt I}{j Werkwoorden gebruikt, wanneer de
persoon, die handelt, dezelfde is als degene, die de handeling
ondergaat. Ik kan b.v. slaan, een hond slaan, mijn broer slaan,
maar ook mijn eigen lichaam slaan. In dat laatste geval zeg 1k:
ik sla mij, en vervoeg 't werkwoord als volgt:
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd:
ik sla mij of me
ik sla mezelf
jij slaat jouzelf
jij slaat jou of je
hij slaat zichzelf
hij slaat zich
wij slaan onszelven
wij slaan ons
jnllie slaan julliezelven
jullie ;aiaan jnllie
zij slaan zichzelven
zij slaan zich
Bedenk tien Werkwoorden, waarrnee aldus gehandeld kan
worden, en schrijf ze op de~~nier ·u it; maar sommi.ge in de
Verleden, andere in de Toekomende, andere weer in de Tegenwoordige tijd.
WOORDVERKLARING-.
koene, tllnke, moedige.
vent,;-l<arel.
•ehallen, doen kllnken.
pi nken, gllnsteren.
notedopJe, klein scheepje.
•pellen, ..-oorapellen.
In •t ver•ehlet, op een a!stand, ver weg.
brieB, wind.
aaerpend,
blltend.
met Iu•ten, plezier.
.t,rlieht, IIcht van de sterren.
~taaat,
verhleekt.
maant, waarschuwt/
beukt, sl.ilat.
d~ goh;~~ •.Pl'!llll!",.
de schuimende toppen van de golven.
klotaen, tegen elkaiiaeF slaan van de
goiven.
ploft, valt neer.
kolken, grondeloze diepte van 't water. klul•,
tiel o huisje, hut.
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W aar V ogels N estelen.
vlijtig
seizoen
gooien
ongeluk

brievebus
betekenen
paddestoel
opvroliken

paardehoef
doodshoofd
allerkunstigst/
kwikstaartjes

De klei~e vogeltjes, die ons overal omringen, en de
natuur opvroliken, zijn allerkunstigste nestebouwers.
Waarlik, 't vernuft, dat die diertjes bij dat werk aan
de dag leggen, is merkwaardig. Niet alleen echter in
.de wijze van bouwen of vlechten en voeren of stofferen
. ~ v.,a n 't kamertje, waar de jongen moe ten geboren wor. ~fen maar ook in de kens vanlegplek munten de vogeltjes uit door wonderlike schranderheid. Deze les
b.v. vertoont een verzameling van wat er door mensen gevonden is, die alleszins onze aandacht verdient.
Kleine vogels hebben een menigte vijanden, voor wie
ze zich schaars weten te verschuilen. In de broeitijfl
daarom schijnen ze allerlei plannen nit te denken
om ergens te gaan leggen, waar. die vijanden hun
spoor niet zullen ontfiekken.
Ons lste prentje stelt een fungus voor, d.i.·een
soort van gewas van de
parldestoelen soort,· dat
hier en daar aan een
oude boomstam groP it.
Dat goed is bros, en n:emand zou er ooit aan
denken, daar een nest in
te zoeken, maar twPe
musjes vonden 't nlekje
goed genoeg voor zi chzelf en hun jongeu, en
maakten er hun ltf'le
familie in groot.

Jl'j

No . .3 is niets anders
dan een oud, half in elkaar gedeukt blik, dat
op een eenzaam plekje
weggegooid was, en,
naar de vugeltjes dachten, nog juist plek ge·
noeg had om er een nest
je in te bouwen en
r11imte te Iaten om in en
Ul t te trippelen.
No. 3 is nog al
vreemder, waarschijnlik omdat 't in ZuidA fri ka
gevonden
wercl.
't Stelt de
schedel van een doodshoofd voor, die op 't
veld in de zon lag te
bleken, en waar twee
lrwikstaaJ'tjes
hun
hui~je
in maakten.
Ze bedekten de harde
vloer eerst met grove
takjes en fijnere daarop, toen een laagje
van veertjes ·en wol,
en niemand zou aall
de flukse kleintjes gc>zegd hebben, dat ze in
een doodskop geboren
waren.
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No. 4 is misschien
nog al maHer. Vier
eitjes werden gevonden in een oude paardehoef, die van de
poot afgerot was.
Dat, zou men gedacht
hebben, was toch
geen plek voor vogeltjes. Maar de diertjes
zelve dachten anders.
Zij uekeken samen de hoef van binnen en buiten,
en meenden dat geen enkele vijand hen in zo'n huisje
zoeken zou. Toen voerden ze de hoef warm. zacht en
lekker, en hielden er 't hele seizoen door verblijf.
Maar wat No.
G ons te aan~chouwen geeft,
is 't merkwaaruigst van alles.
't Is een houten
brievelms, met
een sleuf in de
zij en een deurtje in de voorkan t.
Iedere
dag wer<len er
brieven in gegooid, en iedere
Jag werd ook 't deurtje opengedaan om ze er uit te
halen. In deze vreemde plek begonnen twee heel
kleine vogels, die door de sleuf in en uit konden, hun
nest te maken. De postjongen echter was onvoorzichtig, niet wetende water toeging, en had 't ongeluk van
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een v:in de twee dood te drukken. 't Volgende jaar
om dezelfde tijd kwam er een ander paar in nestelen.
Dit bracht 't zo ver, dat er vijf eitjes verschenen;
maar op zekere dag werden er zoveel brieven in gegooid, dat de moedervogel er onder begraven werd en
't te benauwd kreeg. Ze kroop eruit, verliet baar
eieren, en kwam niet weer terug. 't Derde jaar echter
kwam er weer een paar datzelfde plekje opzoeken. 't
Oude nest was eruit gehaald, maar en werd vlijtig
een nieuw gebouwd, de eitjes werden gelegd, en 't
broeien begon. Iedere dag werd de zittende vogel
half versmoord onder de brieven. Iedere dag ook ging
't deurtje open en werden de brieven uit de bus genomen. Doch niets van dat alles scheen 't vogeltje
te hinderen. Ze zat haar tijd geduldig nit, liet zich
nooit storen, broeide haar jongen uit en maakte ze in
de brievebus groot.
T A.A.LOEFENING.

Maak een lijst van twintig Zelfstandige Naamwoorden, en een
andere van evenveel Werkwoorden. Zoek dan uit de ene en de
andere lijst een woord, dat samen past, en maak er een zin van.
Ik zal een voorbeeld geven. Ik vind: e-itjes-begonnen. Nu
schrijf ik: Dinsdag, de achtste September, begonnen de eitjes van
mijn kanarie uit te komen.

WOORDVERKLA.RING.
nestelen, n~~en bouwen.
aan de dag leggen, tonen. 1. stofteren,
lnrlchten, klaar !Wiken. . nitmnnten, zlch onderschelden.
&chranderhcid,
sllmheld, verstandlgheld.
alleszlnB, In Ieder . opzlcht.
bros, IIcht
"reekbaar.
trlppelen, met klelne stapjes !open.
kwikBtaartje, zeker
sangvogeltje, da t zljn staart aanhoudend opwlpt.
slenf, smaJie opening.
-versmoord, verstlkt.

'~"

Twee Bloemen.
gele
bijtje
keuze
roodje

ll11r~~.-

~~~~~

miertje
voorbij
diertjes
krielend

overladen
geschreden
onachtzaam
glimlachend

Twee bloemen stonden er op 't veld,
Een gele en een rode ;
De gele bloem was op eer gesteld;
De rode schuchter en blode.
De gele hief zich fier omhoog;
Gebogen stond er de rode.
Op 't geeltje vaak er een vlinder vloog,
Maar 't bijtje had 't roodje van node.

De gele bloem was trots van zin;
Verachtte de krielende diertjes;
Maar 't roodje stond tussen grassprietjes in,
En vrijde er met de miertjes.
De gele ontvouwde zijn blaadjes wijd,
En glansde in gloed van de morgen;
Maar nooit werd de rode tot pralen verleid;
Schuw llield hij zijn hartje verborgen.
Eens liep er een meisje al spelend door 't gra.s,
Zo lief, zo aanvallig en blljde:
Of 't keuze we1licht, of wei toeval was, Haar weg langs de bloemetjes leidde.
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De gele wandelt ze preuts voorbij;
Ret roodje, dat heeft haar getrokken !
En glimlachend bukt ze zich even terzij,
En hecht 't in de donkere Iokken.
En's avonds, toen 't zonnetje onderging,
De kudde naar stal kwam geschreden;
Toen heeft-hoort wat loon 't trotse geeltje
ontving:
Een voet het onachtzaam vertreden!
Daarom spiegel u aan deez' bloemen~ lief kind!
Elk plukt hier de vrucht van 7.ijn daden:
De neeQ.'rigen worden door elkeen bemind:
De trotsen met schand' overladen!
TAALOEFENING.

Schrijf alle Zelfstandige Naamwoorden in 't Enkelvoud op een
rij uit ; zet er cle of 't voor; dan de Meervoudsvorm erachter; en
ten laatste de vorm van 't Verkleinwoord.

WOORDVERKLARING.
schncbter, schuw, vreesachtlg.
blode, verlegen, be::;cbanmr'l.
tier,
trots.
vaak, dtkwels.
van node, nodig.
vn.n zin, van anrd, van
natuur. krielende, in menlgte zlch bewegende, wemelenrte. pralen~ vertonlng
maken.
preuts, tutD ~ tell e rtg.
Iokken, baar.
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De Hemelbollen.
zeeen
kijken
komeet
blinken

planeet
draaien
schaduw
hemelbol

staartster
aanschouwd
omwenteling
verduistering

Hoe wonderlik is 't, te denken, dat n.lles draait.
En nog meer-dat wij zelven ook meedraaien! Te
denken, dat onze aarde met zijn Ianden en zeeen, zijn
steden en dorpen, zijn bergen en torens, zijn mensen
en dieren, in de ruimte staat te snorren als een tol!
En toch is 't zo ! Konden we 't zien, dan zouden
we zeker bang worden; maar gelukkig, doordat alles
met ons meegaat, merken we er niets van. ·
Ja, maar dat is toch wat veel gezegd Want wanneer we niet draaiden, konden dag en nacht niet
afwisselen. Als ik 's avonds een rond ding dicht bij
de lamp houd, is de ene helft Iicht, en de andere belft
donker. Draai ik die bol nu langzaam om, dan kan
ik zien, dat Iicht en schaduw zich aanhoudend verplaatsen; dat de donkere acbterkant in 't Iicht komt,
en de Iichte delen van voren naar achteren in de
zwarte schaduw verdwijnen.
Wie zo iets gezien heeft, weet precies, hoe dag en
nacht op aarde afwisselen. De lamp is de zon; de hol
is de aarde ;- de zon verlicht de aarde altijd half, omdat hij rond is; en doordat hij immer ronddraait,
wordt elk deel van hem verlicht en verdwijnt dan ook
weer in 't duister.
Aile hemelbollen draaien. Ook de zon draait. Maar
de zon wentelt zich alleen om, en komt niet van zijn
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plaats. Sommige sterren zijn ook zo, en daarom
noemt men die ook zonnen. Anders ~=>chter lopen de
bollen al draaiende rond, en bewegen zich om hnn
zon, van welke ze Iicht en warmte ontvangen.
De aarde heeft dus tweeerlei beweging. Hij gclijkt
op een kind, dat al ronddraaiende de kamer rondloopt.
't RonJdraaien van de aarde kost juist vier en twintig
uren; maar 't rondlopen om de zon kost een heel jaar.
Deze laatste beweging heeft met dag en nacht niets
te doen, maar is de oorzaak van de vier jaargetijden:
lente, zomer, herfst en winter.
't Dagelikse omlope~ van de zon van Oost naar
West is dus maar schijn. Die in de trein gereden
heeft zal weten, dat 't, als men in de verte kijkt,
altijd lijkt of de trein stilstaat, en 't veld rondloopt.
Zo schijnt 'took, of de aarde stil staat, en de zon om
heiC heenloopt, maar 'tis juist 't omgekeerde.
De bollen, die we 's avonds als gloeiende spijkers
aan d~ hemel zien flikkeren, noemen we sterren. Onze
aarde is juist zo'n ster. Als we een avond van hier
konden wegvliegen, en op een ster gaan zitten kijken,
zou de aarde ons net zo klein en net zo blinkend toeschijnen, als iedere andere ster.
Maar, zul je zeggen, de aarde is toch donker; hoe
kan hij dan schijnen? Zie, die sterren daar ginds
zijn ook donker en zwart; maar ze draaien immers
om hun zonnen heen, en van die ontvangen zij Iicht
en glans.
Onze eigen zon, de grote lichtbol, waarom onze
aarcle zich wentelt, heeft nog andere bollen, die om
hem clraaien. Merkurius is de eerste: hij staat 't
dichtst bij de zon. Dan volgt Venus, daarna de
Aarde, en daarna Mars; vervolgens komen Jupiter,
Saturnus, Uranus en Neptunus. Deze bollen worden
planeten genoemcl.
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Een andere soort sterren noemt men kometen.
Velen van jullie moeten er al een gezien hebben; ze
verschijnen immer met een lange st~art van licht, en
.zijn dus gemakkelik te onderscheiden. Staartsterren
is dan ook hun gewone naam. Jammer, dat r,e zo
.zelden komen, en zo gauw weer verdwijnen. En is een
komeet eenmaal weg, dan bestaat er maar weinig
kans, dat we hem terugzien; want de meeste verschijnen eerst weer, wanneer allen, die bern eenmaal aan:schouwd hebben, reeds lang in 't graf liggen.

' i :
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Onze aarde heeft een maan. Die loopt hem na, als
je hondje jou naloopt. Hij belwort bij de aarde, en
kan niet van hem weg. Sonunige geleerden denken,
dat hij in de tijd van de schepping een ~tuk van de
aarde geweest is. Die maan nu rlraait ook rond, d.i.
·om zichzelf been; maar daarenboven loopt hij om de

l2i'i

aarde in de tijd van vier weken of acht en twintig
dagen. Iedere week ziet hij er anders nit: eerst heeft
men donkere maan, dan eerste kwartier, dan volle
maan, dan laatste kwartier, en eindelik weer donkere
maan. Je ziet dns, dat de zon de dagen en de jaren,
maar dat de maan de weken en de maanden maakt.
I eder van jullie heeft wel eens gehoord van maansverduh;tering. Als ik een grote bol en een kleine
en bij de lamp houd, zullen ze beide schaduw laten

vallen op de tafel. Nu kan ik de kleine hol z6 in de
schaduw van de grote laten komen, dat bij er geheel
in wegschuilt. Zo is 't ook met de aarde en de maan.
Beide worden door de zon verlicht; en beide laten du!'l
schaduw vallen in de ruimte achter zich. Komt de
maan nu bij zijn omloop juist achter de aarde dan
moet hij door de scbaduw yan de aarde ga~m . en
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wordt verduisterd. Volkomen donker ecbter wordt
hij nooit. Men kan hem midden in <le zwarte schaduw
blijven zien, tot hij er aan de anMre kant weer helder
uit te voorscbijn komt. Als je weer van maansver·
duistering lwort spreken, moet je zorgen, dat je 's
avonds op blijft om te kijken, dan kun je meteen goed
opmerken, hoe snel de hcmelbollen draaien.
De zon wordt ook somtijds verduisterd. Dit geschiedt ecbter niet door de schaduw van de aarde,
maar vindt plaats, wanneer de maan of een andere bol
bij daglicht tussen ons en de zon voorbijtrekt.
Zonsverduistering is dns in werkelikheid niets
anders, dan dat we tegen iets aan kijken : dat zich
v66r de zon plaatst, en we op die manier een gedeelte
van hem niet knnnen zien; evenals wanneer ik een
shilling tussen mijn oog en de lamp houd, en daardoor
't licht van de lamp voor rnijn oog verberg.
TAALOEFENING.

In onze oefening hebben we gedurig een moeilikheid gevonden
bij 't vormen van de Verleden tijd. De Verleden Ujd van 1vieden
was -wieclde, en van planten was 't plantte. Deze verdubbeling
van d en t komt aileen bij die Werkwoorden voor, welke een d of
t op 't eind van hun stam hebben, i.e. 't66r de uitgang en va'n de
Onbepaalde Wijs.
Schrijf tot herhaling de Hoofdvormen op van aile Werkwoorden in deze les.
WOORDVERKLARING.
&norren, 't geluld dat een tol maakt, die draalt.
wentelt,
aanaehouwd, l:'ezien.
onlloop, gang om; rondgang.

draait.

ELFFERS' HERZIENE SERlE

HOLLANDSE LEESBOEKEN
Aanvangende 1net 't ABC, en eindigendl" met een
Geschiedenis van de hollandse litteratuur.

IN DE VEREENVOl.'DIGDE SPELLING.
LEESTAI<'ELS.-Deze Leestafels (grote druk eo
~root forrnaat) gaan aan de Serle vooraf, of worden tegeJijkertijd met bet boekje van Sub-Standaards A & B gebruikt.
De Leestafels zijn bedoeld om in de School aan de muur te
hangen voor onderwijs van een gehele klas tegelijk. D~
bladen zijn 40 dufm x 30 duim.
Prijs lOs. 6d•

ELF.FERS'

. ELFI<'ERS' LEESBOEKJE YOOR SUB-STANDAARDS A & B.

-Een uitstekend boekje om de gronde• van de leeskunst te
leren. Op goed papier en keurig geillustreerd.
Prijs 8d
ELFFERS' LEESBOEKJE VOOR STANDAARD I.-In dit
boekje wordt een aanvang gemaakt met Taaloefeningen naar
de bevatting van de ldnderen. Dit boekje wordt in 't blezonder aanbevolen voor beginnelingen.
Prijs lOd.
BLFFERS' LEESBOEK VOOR STANJU.4RD II.-De Taaloefeningen worden geregeld voortgezet. Passende verhaaltje:>
voor de kleinen, met uitgezochte versjes er tusseu.
Prijs ls.
ELFFERS' LEESBOEK l'OOR STANDAARD III.- In dit
boekje, gelijk als in dat voor Stand. IV, wordt de betekeni~
van alle moeilike woorden in 't Hollands verklaard.
Prijs ls. 3d.
ELFI<'ERS' LEliJSBOEK VOOR STANDAARD IV.-Langerl'
Verhalen en Aardrijkskundige beschrijvingen, vooral Zuid
Afrikaans. Taaloefeningen en Woordelijsten.
Prijs ls. 6d
F ~· Jt,i' LEESBOEI(-DEEL V.-Dit deeltje bestaat ult
uitt • ._ q~ uit verschillende hollandse schrijvers.-Passendt:>
Taaloefeningen en Woordelijst. Verrijkt met Zuid-Afrikaanse
lllustraties. Ingericht als Vertaalboek.
Prijs ls. 9d.
ELFFERS' LEESBOEK-DEEL VI.- Langere en moeiliker
uittreksels uit hollaudse schrijvers. Uitnemende Taaloefeningen. Passende Hollands-Engelse Woordelijst. Een boekje
voor Matrikulatie klassen en '.faalbond klassen geschreven.
Beginselen van Woordvorming.
Prijs 2s.
li:LFFERS' LEESBOEK-DEEL VII.-Een Leesboel,, speciaal
bewerkt voor hen die !lich voor hogere eksamens voorbereiden
als b.v. 't Ho:;;ere 'l'ualbond Eksamen. Stukken uit de beste
schrijvers in Proza en Poezie. Taaloefeningen. . Woordvorming. Woordelijst.
Prijs 2s. 6d.
l':l.FFERS' LEESBOEK-DEEL Vlll.-Een uitmuntend boek
voor al de hogere eksamens, als 't Iri.termediare B.A., Toelatin!!:seksamen tot Theologiese Seminariums, enz. Stukkel!
uit de beste hollandse schrijvers in Proza en Poezie. Biogrufiese aantekeningen over alle welbekende schrijvers van
oude tijden af. Gescbiedenls van de nederlandse taa.l en
Htteratuur. Woordelijst.
Prljs

=-

BEKNOP'J'

NEOERLANOS WOOROEBOEK
,;

VOOR ZUID-AFRIKA

Door HUBERTUS ELFFERS & Dr. W. J. VILJOEN.
IS THE STANDARD

DUTCH DICTIONARY
(Simplified Spelling.)

For all South Africans

Acknowledged as such by the various Government
Education Departments and the Cape University.
Indispensable to every one who makes a study of
Dutch.
1350 pp. large crown octavo. 100,000 Dutch words
explained. 4,000 Cape words taken up.
Prioe

12s. 6d.

Th e most successful

DU1GH-ENGLISH -

ENGLISH-DUTCH

DICTIONAR·Y
(Simplified ~pelllng )

Ever pu:t on the South African M a1 ket, known as
- - . ELFFERS & V!L]OEN'S _ __:_
has now reached its 20th thousand, aud is '
still
selli1zg. with
Unparalleled Rapidity. ·
The Fourth Revised Edition has been Improved and Enhanced to
Value by' the inclusion of Agricultural and Botanic1tl terms as.
suggested by the Agricultural Department .

Price 5 /6.

J. C. JUTA & CO., CAPETOWN'& JOHANNESBURG.

\

Elffers'
Elementary (;ranrrnnar
of the DUTCH LANGUAJ6E
I

We are running the thirteenth 'edition of this
successful book, which has taught thousands the ·
elements of the Dutch language-that language which is used
on pulpits, in Parliament, for every public ceremony, and
forms the medium in all Dutch papers in South Africa.
It will teach _you all the Grammar you
ordinary purposes.

require for

It is full of carefully selected Translatlon Exercises and Reading Lessons.

-

But Its most important features are the
Speak- and -Act Exercises, which do not only
teach you the language but guarantee you the acquirement of it. Comment should be superfluous.

The Price is 2/6.
N.B. An authorised Key to the Exercises of
t:hls book will be placed on the market on the 1st
January, 1914. Price 2/6.

J. C. JUTA & CO.,
C~PE TowN,

JoHANNESBURG,

EAST LONDON, · '

PoRT ELJZABE.TH,
STELLENBOSCH.

.. F>';

