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MOEDERTAAL
"oorafgaande aanmerkingen.
1. Zoowel in de mondelinge als in de schriftelijke oefeningen maken de kinderen, zooveel mogelijk, volledige
zinnen; hierdoor zullen ze beter leeren denken, en derhalve
ook beter leeren spreken en schrijven.
2. De onderwijzer spreke heel langzaam, duidelijk en
natuurlijk, zonder gemaaktheid; dit eisclle hij ook van zijne
leerlingen.
Spreekt een leerling verkeerd of gebrekkig, dan worde
hij eerst aangezet om het beter te doen; kan hij dit niet,
dan doe het een andere; gaat dit ook niet, dan zegge het
de onderwijzer zelf goed voor en late het door eenige leerlingen herhalen.
3. Hij spreke en schrijve steeds zuiver Nederlandseh en
wakkere zijne leerlingen aan, ook hierin zijn voorbeeld te

-4 volgen, niet alleen in de school, maar overal waar ze spreken zullen. Hierom doe hij hun bij gelegenheid het onderscheid hooren tusschen eene beschaafde en eene gemeene,
platte uitspraak. Hij zegge hun, dat men in de wereld heel
dikwijls de mcnschen beoordeelt naar hunne uitspraak; d,lt
eene goede uitspraak soms meer waard is dan het beste getuigschrift, en dat men zelden een hoog gedacht opvat van
iemand, die gemeen of gebrekkig spreekt.
4. De schriftelijke oefeningen moeten door den onderwijzer ter vlucht nagezien worden, terwijl de leerlingen er
meê bezig zijn; dit is vooral noodig om hier en daal' eelleH
zwakke aan te moedigen of eenen trage aan te zetten. Hij
zorge daarbij dat ze niet van elkander afschrijven, dat elk
zijn eigen werk verrichte.
5. De beste opgaven der leerlingen schrijve de onderwijzer heel fraai op het bord. Dit toont den leerlingen dat
hij er belang in stelt, dat hij het gaarne doet, en zoo worden
ze aallgespoord om het ook gaarne en derhalve ook goed te
doen. - Blijft er nog wat tijds over, dan schrijven de leel'lingen het opgegevene van het bord af.
6. Is eene mOlluelinge of schriftelijke oefening niet goed
hegrepen of uitgevoerd, dan worde die tien volgenden keer
hernomen. Dit is van het allergrootste belang voor elk onderwijsvak, en het niet nakomen daarvan is misschien wel
de groote oorzaak, dat onderwijzer en leerlingen soms hed
goed hun best doen en toch weinig goeds verrichten.
7. Yan tijd tot tijd doe de onderwijzer eene korte herhaling van al hetgene reeds geleerd is. Dit is Liet minder
noodzakelijk. Een kind is soms heel vlug van opvatting,
floch laat het geleerde meestal even gauw los. Gaat de onderwijzer nu maar voort, zonder dit geleerde te versterken, te herhalen, rlan zal hij tot zijn groot spijt moeten on-

-5dervillden, dat zijne leerlingen ,veilJige of geene vorderingen
gedaan hebben. Op losse gronden kan men toch lJiet stevig
bouwen.
.

Denken. - Gedachte.
Wat zijt gij, vriend'?
Ik ben een kind, een menseh.
O. Kunt gij iets doen, dat de kond niet kan ~
L. Ja, M., ik kan spreken, lezen, schrijven, enz., en dat
kan de bond niet.
O. Braaf zoo; maar indien men hem dat eens leerde,
zooals men het u geleerd heoft, dan zou hij het mi<;schien ook
wel kunnen?
L. Neen, M., hij kan dat niet leereil.
O. En waarom zou hij dat niet kunnen leeren '!
1. Hij kan dat niet leeren, omdat hij geen verstand heeft.
O. Wij hebben toch al honden gezien, die heel aardige
kunstjes verrichtten: die kunstjes heeft men hun toch
wel ee1'st moeten leeren. Meent ge dat ook niet'! Zoo leert
men ook den paarden trekken, rechts eh links, gauw of
langzaam gaan. Ik heb wel eens eenen vogel hooren zeggen:
« Dag Jan! » - Denkt ge nu uiet, dat die dieren dun toch
verstand moeten hebben om dat allemaal te kunnen doen?
ONDERWIJZER.
LEERLING.

L .......
O. Hoorl, kilHlel'cn : men kan aan sommige. dieren wel
iets leeren, zonder dat deze nogtans weten, wat ze doon of
waarom ze dat doen. Zoo zal de papegaai « ])ag Ja1~ » zeggen togen iodereen, zelfs tegen meisjes. - Als gij iets zegt
of iets doef., wc ct ge dun ook \Yat ge zegt of wat ge doet?

-6En ge weet immers ook waarom ge dat zegt., waarom ge dat
doet ? Weten de dieren dat ook? En waardoor weet gij
dat?
L. Ik weet dat door mijn verstand.
O. De mensch heeft verstand en de dieren hebben er geen.
Die ved dingen goed verstaat, die heeft veel verstand. Die
heel veel verstand heeft, kan goed zijn brood verdienen.
Waar kunnen de kinderen veel verstand krijgen?
L. Dat kunnen ze in de school krijgen.
O. En wat moeten ze daarvoor doen?
L. Daarvoor moeten ze goed opletten en hun best doen.
O. Zoudt ge wel allen verstandige mannen willen worden ~
- Luistert dan maar altijd wel; doet goed uw best.
Beziet allen het bord ... Zeg gij er iets van.

L. Het bord is zwart.
O. Ge hebt me dat daar nu gezegd; maar wist gij al dat
het bord zwart was, eer ge het zegdet, eer ge spraakt.
L. Ja, M., dat wist ik toen al.
O. 'Vat hebt ge Mar· binnen, met uwen geest., moeten
doen, eer gij het kondet zeggen, eer gij kondet spreken?
L. Ik heb eerst moeten denken.
O. En waarmede denkt ge '!
L. 1k denk met mijnen geest, met mijne ziel.
O. Ja, kinderen, dat is onze geest, onze ziel; het is ook
onze ziel, die door onze oogen ziet en door onze ooren hoort.
- Kan een doode nog zien en 110oren ? Die heeft toch nog
oogen en ooren ? Waarom niet?
L. Omdat hij geene ziel in zich heeft.
O. Zeker, en om dezelfde reden kan hij ook niet meel'
denken. - Gij hebt nog allen eene ziel, gij leeft nog? ])enkt
er dan nog eens rueê aan het bord. Wat hebt gij nu van het
bord gedacht?
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o. Gij kunt mijne gedachte dus ook nief zien noch
hooren. - Maar zegt eens, kunt ge niet maken, dat
ik wete wat gij gedacht hebt? \Vat moet ge daarvoor
doen?
1. Daaryoor moet ik 11 zeggeJ~, wat ik gedacht heu: ik
moet sprelte1/,.
O. Wel, doe gij dat eens.
L. Ik ben Ï1t de sckool.
O. Zeg gij mij ook, wat gij gedacht hebt

spreek gij

ook,

1. Ik zit 0lJ ee1te bank.
O. Nu zal ik u zeggen wat ik gedacht heb; ik zal ook
spreken : Gij ::ijt oplettende kinderen. - Weet gij nu
wat ik gedacht heb? Hoe komt het dat gij het IIU weet '1
L. Ik. weet het IIll, omdat gij het gezegd hebt, omdat gij
fjesjJ1·okm hebt.
O. Ik denk weêl· iets; ik zal zeggen wat ik gedacht heb,
en toch zult gij het uiet weten. (De onderwijzer zegt het zoo
stil, dat de leerlingen het lIiet hooren.) Weet gij het nu?
Hoe komt. dat?'
L. Ik heb het niel gehoord.
o. Gij moet het dus kunnen !toor(!n. - En hel gene men
lworm kan, hoe is dat ook weêl·?
L. Hetgene mell lworen kan, is ltOorbaar.
O. Hoe moet ik mijne gedachte dan nitdi'ltkkm, nitsjl1"eken, opdat gij ze kennet?
L. Gij moet uwe gedachte hoorbaar uitdrukke1t,
o. En hoe heet men dat: zij1~e gedachte hoorbaar uitdruk-

ken?
L. Zij1/'e gedacltte lworbaar ftitdrukke1/' heet spreken.
O. Zoudt ge mij nu kunnen zeggen, wat sp,·eke-n is'?

L. Spreken 'is fijne ,qedtlc7de hoorbaar ftitd1"ukken.

-9O. Hebt ge al eens twee of meer menschen met elkander
zien sp,-ekm? Waarom sprake1t die met elkander?
L. Om elkanders gedachte te kennen.
O. Als zoo twee of meer menschen met elkallder sp,'ekm,
dan houden ze een gesprek. - Waarom zou men dat zoo
heeten?
L. Omdat ze met elkander s)Jreke1t.
O. Al wie spreken ka1t, bezit de spraak. - Bezitten alle
mensehen de spraak? Welke niet?
L. De doofstommen bezitten de alJl-aak niet, want ze kunnen niet spreken.
O. Hoe zou het komen, dat die niet hebben leeren spreken; ge weet dat men dit moet leeren om het te kunnen '!
L. De doofstommen kunnen niet leeren .~p1·eken, omdat
ze doof zijn en dus niet kunnen kOOl'e1t.
O. Nogtans moet ik u zeggen, dat men de dooyell kan
leeren spreken; dat gaat nog al moeilijk, maar moeilijk
gaat ook, dat weet ge wel. Men doet hun de bewegingen met
den mond VOOI', zij doen die na, en zoo leeren ze op den duur
heel duidelijk spreken. - Ge zijt wel allen zeer gelukkig,
kinderen, dat ge goed kUilt hooren en dus ook gemakkelijk
kunt leeren spreken. Beschimpt dan nooit de menschen, die
zoo gelukkig niet zijn.
SCHUIFTELIJKE OEl<'ENINGEN.

1. 'Vaar heeft de menseh zijne gedachte?
2. Hoe kunt ge uwe gedachte aan iemand anders doen
kennen?
3. "rat is spreken?
4. Opdat ik goed wele wat ge zegt, hoe moet ge dun
spreken?

-
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5. Wanneer zegt. men, dat de menschen een ge~prek
voeren?
6. Wat bezit iemand, die spreken kan '!

III
Schrijven.

O. Nu wil ik u mijne gedachte eens doen kennen zonder
te spreken.
Hij schrijft op het bord : Onze school is een schoon
gebouw. - Hoe weet ge nu wat ik gedacht heb '!
L. Gij heht het op het bord geschreven.
O. Hebt gij het ook gehoord?
L. Neen, M., maar ik heb het gezien.
O. Eu hetgene men zien kan is ..... ?
L. Hetgene men zien kan is zichtbaar.
O. Hoe heb ik mijne gedachte nu uitgedrukt?
1. Gij hebt uwe gedachte zichtbaar uitgedrukt.
O. En hoe heet men dat: zijne gedachte zichtbaar uit-

drukken?
L . Zijne gedachte zichtbaar

uitdrultlte1~

heet

schrijven.

O. Kunt ge mij nu ook zeggen, wat schrijven is?

L. Scltrijven is zijne gedachte zichtbaar uitdrukkelb.
O. (Hij wenkt een kind om aan het bord te komen.)
\Vie heeft u hier doen komen? Heb ik het u gezegd? Heb
ik het u geschreven?
L. Gij hebt mij een teeken gedaan, gij hebt mij gewenkt.
O. En hebt ge dat gehoord?
1. Neen, M., ik heb dat gezien.
O. Hoe heb ik mijne gedachte dan uitgedrukt, hoorbaar of

zichtbaar?

-11L. Gij hebt uwe gedachte zichtbaar uitgedrukt.
O. Welke menschen drukken hunne gedachten altijd
door teekens uit?
L. De doofstommen doen dit altijd door teekens.
O. Op hoeveel wijzen kunnen wij onze gedachten uitdrukken?
L. Wij kunnen onze gedachten op twee wijzen uitdrukken: hoorbaar en ziclttbaar.
;;;CHR1FTELIJ'KE OEFENINGEN.

1. Op hoeveel wijzen kunt gij uwe g~dachte uitdrukken?
2. Drukt uwe gedachte zichtbaar uit over eiken der volgende personen: de boer, de schipper, de smid, de bakker, de
timmerman.
3. Wat is schrijven?
4. Schrijft iets over elk der volgende dieren: het paard,
de, hond, de duif, de visch, de worm.
5. Opdat ik goed kunne weten, wat ge geschreven hebt,
hoe moet ge dan schrijven?
6. Drukt eene gedachte uit over elk der volgende dingen: de zon, de boom, de bloem, de kachel, het mes.

IV
Zinnen.
O. We kunnen nu zeggen, wat spreken en ook wat
schl'ijvtln is. Zeg gij het nog eens. Gij ook, enz. Maal' weet
ge ook wat men eerst moet doen, 6m goed te kunnen spreken en goed te kunnen schrijven.
L. Om goed te kunnen spreken en goed te kunnen schrijven, moet men eerst goed denken.

-
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O. Dat is het; denken moet men altijd goed eer men
spreekt en eer men schrijft. Die wel denkt eer hij iets
begint, maakt gewoonlijk goed werk. - Denkt nu eens
iets van den nachtegaal. - Maak gij uwe gedachte hoorbaar, ik zal ze op het bord schrijven en ze dus ziclttbaar
maken. Gij ook. En gij.

L. ])e nachtegaal is een vogel. ])e nacldegaal zingt
schoon.
O. Denkt nu iets van uw huis. taat lworen, wat ge gedacht hebt; ik zal het weêr laten zien.
L. Mijn huis is klein. Mijn kuis is een gebouw.
O. Hoe hebt gij uwe gedachte uitgedrukt'?
L. Ik heb mijne gedachte hoorbaar uitgedrukt.
O. En hoc heb ik die uitgedrukt?
L. Gij hebt die zichtbaar uitgedrukt.
O. Eene gedachte, die hoorbaa1' of zicldbaar is uitgedrukt, heet een zin. - Wie zou me nu kunnen zeggen wat
een zin is?

L. Een zin is eMte gedacMe, die lworbaar of zichtbaar

gemaakt is.
O. Hoe kan men nu zeggen in de plaats van eene gedaclt-

te uitd?'ukken?
L. Men kan daarvoor zeggen: eenen zin makelt.
O. Maak gij nu een en zin. Gij ook. En gij. Enz.
(Vele kinderen geven zinnen op; de onderwijzer schrijft
de beste op het bord.)
SCHRlFTELlJKE OEFENINGEN.

1. Maakt zes zinnen over dingen, die in de school zijn,
en evenveel over dingen, die aan de school zij n.
2. Wat is een zin?

-133. Schrijft acht zinnen over dingen, die gij in uw huis,
en ook zooveel over dingen, die gij op de straat ziet.
4. Wat moet ge altijd doen eer ge iets verricht?
5. Maakt vijf zinnen over u zelven en één en ovel' elk
lid van uw huisgezin.

v
Woorden.
O. Zeg gij eens iets van den boer; ik znl het op het bord
scllrijven.

L. ]Je boe?' bewerkt het land.
O. Weet gij ook hoe men die dingen heet: ]Je ... boer...

bewerkt ... het ... land?
L. Die dingen heeten woorden.
O. En wat maken al die woorde?t te za men ?
L. Die maken te zamen eenen zin.
O. Kunt ge nu ook zeggen, waaruit een zin bestaat?
L. Een zin bestaat uit woo1·den.
O. De woorden op het hord kan men zien; dus zijn
ze .... ?
L. De woorden op het bórd zijn zicktbaar.
O. Hoe zijn de woorden op het bord gekomen?
L. Die zijn daarop gesckrerJe1t.
O. Welke woorden zijn het daarom?
L. Daarom zijn het gesch'l'evene woorden.
O. Hoe zijn de gesch'l'evene woorden?
L. De geschrevene woorden zijn zicMóaar.
O. Zijn de gespJ'oltene woorden ook zielttbaar ?
L. Neen, M., de gesprokene woorden zijn llOo?'oaar.

-14SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

l. Maakt vijf zinnen over dingen, die in den hof zijn,
en evenveel over dingen, die aan den hof zijn.
2. \Vaaruit bestaan de zinnen?
3. Maakt vijf zinnen over dingeil, die op het veld en ook
zooveel over dingen, die ilJ het bosch zijn.
4. Welke woorden kan men zien, en welke kan men

kooren?
5. Maakt vijf zinnen over dingen, die in de lucht zij n,
en vijf over dingen, die zich in of aan het water bevinden.

VI
Lettergrepen.
De onderwijzer schrijft op het bord:

.De timmerman maakt eene deur.
O. Hoeveel woorden zijn er in dezen zin? - Noem gij
ze eens, wacht wat na elk woord. - Spreek gij het eerste
woord uit. Gij het derde. Gij het tweede. Gij het laalste
Gij het voorlaatste. - Hoe dikwijls doet men den mond
open om het eerste woord uit te spreken?
Hoe dikwijls opent men den mond bij het uitspreken des
tweeden woords? enz.
Wie kent een ander woord, dat door ééne opening des
monds wordt uitgesproken? Wie nog? enz.
(De onderwijzer schijft eenigen dezer woorden op het
bord.)
Beziet die woorden eens goed. - Hoe heeten die teekens,
waaruit de woorden bestaan?

-

15 -

L. Die teekens heeten letters.

O. Als ge met de hand eenige noten uit eene mand q1'ijpt,
hoe heet dan het hoopken noten, dat ge in eens gegrepm
hebt?
L. Dat heet dan eene greep noten.
O. Zoo heeten eenige letters, die men door éélle
opening des monds, die men in eens uitspreekt, eenc greep
letters of eene lettergreep. - Hoeveel lettergrepen hebben
de woorden, .die daar op het bord staan?
L. Die wOOl'den hebben ééne lettergreep.
O. 'tVoorden, die slechts ééne lettergreep hebben. heeten
hierom éénletter[Jrepige wooraen.
En wat zijn dan tweelettergrepige ~/Joorden?
L. Tweelettergrepige woorden zijn woorden, die twee
lettergrepm hebben.
O. Noem gij eens een tweelettergrepig woord. Qij ook.
En gij. Enz. Wacht een weiJig achter elke lettergreep.
Hoe zouden de woorden IlCeten, die uit dl'ij lettergrepen
bestaau?
L. De woorden, die uit dj'ij lettergrepett bestaan, heeten

drijlettergrepi[Je woorden.
O. Wiekenteen drij letter[Jrepigwoord?Wienogeen? Enz.
Wacht een beetje achter elke lettergreep.
Zouden er ook vierlettergrepige woorden zij n? Wie keilt
er een ~
LaaI, goed hOOIen dat er vier lette'l'grepe1t in zijn. Wie
kent er nog een? Wie nog? enz.
O. Er zijn ook woorden, die vijf, zes of meer lettergre·
pen hebben en daarom vijf, zes- of meerlette1'grepig8 woorden heeten.
(Hij schrijft op het bord oenige woorden met lettergrepen
die uit ééne, twee of meel' letters bestaan.)

-
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B. V. : A-vond, e·zel,.o·ren, tt-ren, ij-zer, paard, glas.
Noem gij de lettergrepen van het eerste woord. Welke
is de eerste lettergl'eep ? Uit hoeveel letters bestaat ze?
En de tweede? Enz. met de andere woorden.
Nu zult ge mij wel kunnen zeggen, wat eene lettergreep
IS.

L. Eene lettergreep is ééne of meer letters, die men met
ééne OlJening des monds 1litspreekt.
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. Schl'ijft tien éénlettergrepige woorden.
2. Wat zijn éénlettergl'epige woorden ?
3. Schrij ft tien tweelettergrepige woorden. - Scheidt de
lettergrepen van elkander met een dwars streepje.
4. Wat zijn twee·, drij-, veelleltergrepige \yoorden?
5. S~hrijft tien tweelettergrepige woorden, waarvan elke
lettergreep op zirh zelve een woord kan zijn.
B. V. : Schoolkind.
ti. 'Vat is eene lettergreep?
7. Schrijft vijf drijleltergrepige woorden, waarvan de
eerste lettergreep op zich zelve een woord, en de twee laatste
te zamen een woord kunnen maken.
B. V. : Schoenmaker.
8. Nog vijf, waarvan de twee eerste lettergrepen te zaIDen
en de laatste op zich zelve een woord kunnen maken.
B. V. : Peperkoek.

VII
Letters.
O. 'Waaruit besLaan de lettergrepen '1
L. De lettergrepen bestaan uit letters.

-liO. Zijn er nog al veel verschillende letters? Ge kunt die
wel in orde opnoemen '! Laat hooren.

L. a, b, c, d, e, j, f}, lt, i, j, k, Z, m, n, 0, p, q, r, s, t,
u, v, 10, X, ij, z.
O. Ge hebt nu de letters genoemd, laat nu ook eens
hooren hoe ze klinken.
L. (De leerlingen geven de klanken op. De c spreken ze
ke uit, die q insgelijks ke, en de x kse.)
O. Welk verschil is er nu tusschen de letters, die ge uitgesproken hebt, en die daal' op het bord staan?
L. De letters op het bord zijn f}eschret'ene, die ik uitgesproken heb, zijn uitf}esproke1te.
O. Hoe zijn dan de eenen en hoe de anderen?
L. De eenen zijn zichtbaar, de anderen hoorbaar.
O. Kunt ge de letters, die op het bord staan, niet hooren?
L. Neen, M., men kan ze slechts zien.
O. Al, wat men hOOl'Mt kan, is eelt klank oj een geluid.
'Welke letters zijn dan klanken of geluidm?
L. De hoorba~'e letters zijn klanken of geluiden.
O. En wat zijn de zichtbal'e letters?
L. De zichtbare letters zijnteekens.
O. Dus beteekenen die iets. Wat dan?
L. Ze beteekenen klanken of geluiden.
O. En daarom heet men ze klank- of· geluidteeketts. Zeg gij me nu nog eens, wat de hoorbare letters zijn.
L. De hoorbare letters zijn klanken of geluidett.
O. En wat zijn de ziclttban letters?
L. De zichtbare letters zijn klank- of geluidteekens.
Bij de hoorbare letters zijn er eenige die alleen, die op
zich zeI ven klinken, en daarom klinllers heetcn j de andere
klinken niet alleen, maar met dc klinkers mede en hierom
l16etell ze medeklinkers.

- t8O. Wie kan nu de klinkers opnoemen?

L. A, e, i,

0,

u, ij?

O. "'-aarom haeten die kli1tkers.
L. Omdat ze alleen klinken.
O. En welk.e zijn dan de medeklinkers?
L. b, c, d, J, U, h, j, k, Z, tIt, n, p, g, r, s, t, 11, W, X, z.
O. En waarom ~eten die medeklinkers?
L. Omdat ze met de klinkers merleklinken.
O. 'Ve weten nu hoe al de letters klinken; maar ik moet
u zeggen, dat sommige van die letters niet altijd eender
klinken. We zullen dat gaan hooren.
De onderwijzer schrijft op het bord:

ma'n, bal, kast, 'Dlau.
wa- uen, d,·a· uen, stra- ten.
O. Klinkt de a in al die woorden eender?
L. In de vier eerste woorden k.linkt de a /tart en in de
drij laatste laltu.
O. Beziet al die woorden nog eens goed. - Spreek gij
het eerste woord uit van den eersten regel. Nu het eerste
woord \'au den tweeden regel. - Volgt er op deu klank a
in de lettergreep man nog eene letter?
Welke?
L. Ja, 1\'1., de letter n volgt er op.
O. En in de lettergreep wa, volgt daar nog iets op den
klank a'!
L. Neen, M., daar volgt niets op.
O. Als de klank op het einde del' lettergreep staat, dan
heet die lettergreep cene opene letterUl'eep.
Waarom is de eer'ste lettergreep van dra· gen eene opene
lettergreep,?
L. Omdat de klank a op het einde del' lettergreep staat.

-
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O. Als er na den klank een of twee medeklinkers volgen, zooals in man, bal. kast, enz, dan is het eene geslotene
lettergreep. Waarom is de lettergreep gen eene geslotene
lettergreep?
L. Omdat er op den klank e ecne n volgt.
O. Hoeveel soorten van lettergrepen kent ge nu '1
Welke?
L. Ik ken twee soorten van lettergrepen: opene en ge-

slotene.
O. Waarmede eindigen de opene, en waarmede de geslo-

lene lettergrepen?
L. De opene lettergrepen eindigen met eenen klinker,
de geslotene met eenen medekli}~ker.
O. Hoe klinkt de a in geslotene lettergrepen?
L. In geslotene letteJ'grepen klinkt de a kort.
O. En. hoe klinkt ze in opene lett.ergrepen 1
L. In opene lettergrepen klinkt ze lang.
O. De onderwijzer schrijft op het bord: maan, raaf,
straat, kaart, kaas. Zijn dat opene of gestotene lettergrepen?
L. Dat zijn geslotC1~e lettergrepen.
O. Klinkt de a kort of lang?
L. De a klinkt lang.
O. Ell met hoe veel a 's is die lange klank a geschreven?
L. De lange klank a is met twee a 's geschreven.
O. Is dat ook zoo in de opene lettergrepen? Hoe is het
daar?
L. In de opene lettergrepen is de lange klank a met eene
enkele a geschreven.
O. Zeg gij me nu nog eens hoe de korte klank a geschre·
vcn wordt.
L. De korte klank a wohlt met eeneenkelea geschreven.
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O. En de lange klank a?
L. De lange klank a wordt met eene enkele a geschreven
in opene, en met eene dubbele a in geslotene lettergrepen.
De onderwijzer schrijft de volgende woorden op het bord:

pen, mes, bed, weg, jlesch, klets.
peen, meel, dreef, steel, beet.
e-ten, spre- ken, we- ken, stre- ken.
O. Hoe is de e in de woorden op deu eersten regel en hoe
wordt ze dan geschreven?
L. In die woorden is de e kort en wordt dan met eene
enkele e geschreven.
O. En in de woorden van den tweeden regel '1
L. In de woorden van den tweeden regel is ze lang en
wordt met eene dubbele e geschreven, omdat het geslotene
lettergrepen zijn.
O. En hoe is ze in de woorden van den derden regel, en
hoe wordt ze daal' geschreven?
L. In de woorden van den derden regel is ze lang; daar
wordt ze met eene enkele e geschreven, omdat het opene
lettergrepen zij n.
O. Nu zijn el' nog woorden, waarin de lange e een weinig
scherper uitgesproken wordt, zooals in :

hemt, steen, mees, breed, enz.
bee- nen, stee· nen, mee- zen, vree- de, enz.
Met hoeveel e 's wordt de lange klank e in deze woorden
geschreven?
L. In deze woorden wordt de lange klank e met twee e 's
geschreven.
O. Ge ziet het, zoo wel in opene als in gestolene lettergrcpen schrijft men dan twee e's.

-
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Ziet wat ik op het bord schrijf:

ik, is, visok, pin, dik.
Hoe wordt de korte i geschreven?
L. De korte i wordt met eene enkele i geschreven.
O. De lange klank i werd weleer als twee i 's uitgesproken; nu spreekt men hem ij uit. Over den ij- klank zullen
we later spreken.
Er is een klank, die bijna uitgesproken wordt gelijk
weleer de lange i, namelijk de klank ie.
Hoe wordt die klank ie altijd geschreven?
L. De klank ie wordt zoowel in opene als in geslotene
lettergrepen ie geschreven.
O. Ik ga weêr iets op het bord sclu'ijven :

bol, bron, spons, 'Dos.
kool, stoof, roos.
zo- nett, ko- Zen, sto- 'Den, ro- zen.

Z001t,

Hoe is de 0 in de woorden op den eersten regel, en hoc
wordt ze dan geschreven?
L. Daar is de 0 kort, en wordt dan met eene enkele 0
geschreven.
O. Hoe is de 0 in de woorden van den tweeden regel, en
hoe wordt ze dan geschreven ? Waarom?
L. In die woorden is de 0 lang; ze wordt dan met eene
dubbele 0 geschreven, omdat het geslotene lettergrepen zijn.
O. Hoe is de 0 in de woorden van den derden regel? Hoe
wordt ze dan geschreven? Waarom?
L. In de woorden van den dcrden regel is de 0 lang; ze
wOl'dt dan met eene enkele 0 geschreven, omdat het opene
lettergrepen zij n.
O. Over de lange 0 moet ik II nog wat zeggen:

-
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Die klank wordt in sommige woorden een weinig scl/,erper uitgesproken. Ik ga zoo eenige woorden op het bord
zetten.

boom, stroom, brood, groot.
boa-men, stroo-men, broo-den, groo·ter.
Ge ziet, als de lange 0 een weinig scherper is, dan wordt
ze zoowel in opene als in geslotene lettergrepen met eene
dubbele 0 geschreven.
Met welken klank is dat ook zoo~ .
L. Dat is ook zoo met de lange e.
O. Ziet welke woorden ik schrijf:

musck, dun, nut-tig, 'Oul-len.
muur, ge-bltUr, vuur, ge-stuurd.
mu-ren, ge-hu-ren, stu-ren.
Hoe is de lt i n de woorden van den eersten regel'! Hoc
wOJ;dt ze dan geschreven?
L. In die woorden is de lt kort. Ze wordt dan met eene
enkele u geschreven.
O. Hoe is de ~t in de woorden van den tweeden rtgel?
Hoe wordt ze dan geschreven? Waarom?
L. In die woorden is ze lang. Ze wordt dan met cene
dubbele lt geschreven, omdat het geslotene lettergrepen
zijn.
O. Hoe is de 11 in de woorden van den derden regel? Hoe
wordt ze dan geschreven? WaRrom ?
L. In die woorden is de u lang. Ze wordt d'ln met eene
enkele u geschreven, omdat het opene lettergrepen zijn.
O. Ik zal eenige woorden op het bord schrijven, waarin
de klinker ij voorkomt:

mijn, pijn, krijt, schijn.
mij-ne, pij·nen, sckij -nen.

-
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Spreek gij die woorden eens uit. Wat denkt ge, klinkt
de ij in die woorden kort of lang?
-L. De ij klinkt lang.
O. De ij klinkt altijd lang; ze staat in de plaats van
twee i 's; eertijds sprak men miin uit in plaats van

mijn.
Er is nog een klinker, die bijna juist klinkt als de ij,
maar die anders geschreven wordt. Ziet, ik zal hem op het
bord zetten., - ei.
Wie kent een woord, waarin zulke ei komt?

1. Kei, reis, ei, floedlteid, enz.
O. In den beginne zal het voor u nog al moeilijk zijn om
te weten wanneer ge ij of ei moet schrijven; daarom moet
ge maal' altijd goed zien hoe de woorden op het bord en in
uwe boeken staan.
O. Nu zijn er nog andere klinkers of klan~en, die altijd
eender geschreven worden. Ge kent die allemaal; ge hebt
die geleerd eer ge kondet lezen. - Ik zal ze op het bord
schrijven, naast de klinkers, waarover we reeds gesproken
hebben.

a
e
0

00

aai au
eeu eu ei
ie ieu
ooi oe oei

U

uu

1d

i

aa
ee
ij

ou

We zullen die klanken nog eens zuiver leeren uitspreken.
- Tracht te onthouden in welke orde ik die op het bord
geschreven heb, dan zult ge die altijd kunnen opnoemen
zonder er een en over te slaan.
Wilt ge nu ook de medeklinkers opgeven, alleen die,

-
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welke in echt Nederlandsche woorden gebruikt worden. Ik zal ze op het bord schrijven.

L. b, d, f, g,

11"

j, R, 7, m,

?t,

p,

1', S,

t, v, w, z.

O. Behalve deze zijn el' nog twee medeklinkel's, die elk
met tweö teekens geschreven worden; het zijn : ck en ng.
- Wie kent een woord, waarin de- ck voorkomt?
L. Zickaam, school, lachen, enz ..
O. In welke komt de ng voor?
L. In : ding, brengen, langer, enz.
O. Nu zijn el' nog eenige medeklinkers, die alleen in
l'reemde woorden gebruikt worden en daarom vreemde letters lJeeten. Ze zijn: c, x, y, ch, pit, d~, tlt, qu, ti.
De c klinkt als s voór e, i en ij. - Hoe zult ge nu de volgende woorden uitspreken:

cederboom, centimeter, cel.
cij'kel, deciem, citroen.
cijfer, cijns, processie.
De c klinkt als k vóór de andere letters.
Hoe zult ge dan de volgende woorden .uitspreken:

communie, cataloog, doctor,
secretaris, concert, sacrament,
Corneli8, Jacob, cafiao.
De X klinkt als ks. woorden uit:

Hoe spreekt men dan de volgende

Alexander, lJfaximiliaan,
Sinxen, exempel, exaam.
De y klinkt als i. - Hoeworden dan de volgende woorden
uitgesproken :

Egypte, mysterie, myriameter,
Cyrl!s, Assyrië, synagoog.

-
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De ch klir.kt als k. - Hoe moeten dan de volgende
woorden uitgesproken worden :

Christus, Ckristoffel, ckronijk,
'catechismus, clvristen, chaos.
De pk luidt als f. - Hoe zult ge dan de volgende woorden
uitspreken :

Philip. Rapllaè'l, propIteet,
splteeJ', UasjJltemie, Joseph.
De rit luidt als r. - Hoe spreekt men dan dc volgende
woorden uit :

Rltijn, rltum, Pyrrltus.
De th wordt als tuitgesproken. gende woorden uitspreken :

Kunt ge nu de vol-

thee, theater, apotheker, katlwliek, :l'ltieneJl, Thomas,
Betklekem, Martlla, Elisabetlt, A tkene.
De qu klinkt als Rw. -Spreekt nu de volgende woorden
eens uit:

QuinteJl, QuiJltiliaan, j'eliquiën,
quatertemjJer, quotient, qualiteit.
In de laatste of in de voorlaatste lettergreep klinkt ti
meestal si. - Hoe zult ge dan de volgende woorden uitspreken:

natie, gratie, penitentie, supej'stitie,
predikatie, Po?~tius, Donatius.

-
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SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. Waaruit bestaan de lettergrepeu?
2. Schrijft de letters van het alphabet.
3. Wat zijn hoorbare en wat zichtbare letters?
4. Welke klinkers worden door eene enkele letter geschreven?
5. Wat zijn klinkers?
6. Schrijft al de klinkers of klanken.
7. Wat zijn medeklinkers?
8. Schrijft de medeklinkers, die in echt Nederlandsche
woorden voorkomem.
9. Welke medeklinkers worden met twee letters geschreven? - Schrijft een tiental woorden, wa.arin die medeklinkers voorkomen.
10. Schrijft;
a) Tien woorden, waarin de a kort is.
b) Tien, waarin ze lang is in opene lettergrepen.
c) Tien, waarin ze lang is in geslotene lettergrepen.
11. Schrijft :
a) 'fien woorden, waarin de e kort is.
b) Tien, waarin ze lang is in opene lettergrepen.
c) 'l'ien, waarin ze lang is in geslotene lettergrepen.
d) Tien, waarin ze scherplang is, en derhalve, zoo in
opene als in geslolene lettergrepen, met eene dul,bele e
geschreven wordt.
12. Schrijft:
a) Tien woorden, waarin de i voorkomt.
h) Evenveel, waarin men den klank ie hoort.
13 Schrijft:
a) Tien woorden, waarin de 0 kort is.
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c) Tien, waarin ze lang is in geslotene lettergrepen.
d) Tien, waarin ze scherplang is, en derhalve, zoo in
opene als in geslotcne lettergrepen, met eene dubbele 0
geschreven wordt.
14. Schrijft:
a) Tien woorden, waarin dc u kort is.
b) Tien, ;waarin ze lang is in opene lettergrepen.
e) Tien, waarin ze lang is in geslotene lettergrepen.
15. Schrijft vijf woorden, waarin de ij, en evenveel,
waarin de ei voorkomt.
16. Wat zijn vreemde letters? Welke kent gij?
17. Zoekt drij woorden, waarin de c als s wordt uitgesproken, en ook zooveel, waarin ze als k klinkt.
18. Zoekt drij woorden, waarin eene X voorkomt, en ook
drij, waarin men cene yaantreft. I
19. Kent gij cenige woorden, waarin de clt als k wordt
uitgesproken? - Schrijft er zoo twee.
20. Schrijft drij woordcn, waarin de pit voorkomt, twee.
waarin men de rll, en vicr, wanri" men de tlt aantI'eft.
21. Zoudt ge dl'ij woorden kunnen vinden, waarin men
de qu aantreft?
22. Wilt gij el' eenige schrijven, waarin ti als si klinkt?

YIII
Dingen : personen, dieren en zaken. - l\'amen :
persoons-, dier-- en zaaknamen. - l\'aamwoorden.

O. Is de lessenaar iets? Is de school iets? Is uw hoek
iets?
L. Ja, M., de lessenaar is iets. enz.
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O. Al, ?vat iets is, keet ding.
Zeg gij dat eens. En gij, enz. - Zijt gij dan ook een ding?
'Vaarom?
L. Ja, M., ik ben immers ook iets.
O. Dan is ieder van ons een ding, en dan zijn ook alle
menschen dingen. Zijn er nog andere dingen op de wereld,
behalve de menschen?
L. Ja, M., daar zijn er nog zeer veel.
O. De menschen leven. - Zijn er nog andere dingen,
die ook leren?
L. Ja, M., de dieren en de planten leven ook.
O. Dat is waar; de dieren leven, en de planten let~en ook:
dOth omdat men de planten niet ziet leven gelijk de menschen en de dieren, rekent men ze soms bij de 'aingen, die
niet leven. - Zegt eens, hoo is iets dat leeft?
L. Iets, dat leeft, is levend.
O. Hoe zoudt ge dan kunnen zeggen in plaats van:

dingen die leven?
L. Levende dingeit.
O. En in plaats van : dingeJt, die niet leven?

L. Niet levende dingen.
O. Welke der dingen op de wereld zijn levende 'I
L. De menschcn en de dieren zij n levende dingen.
O. En welke zij n niet leTJende rlingen?
L. Al de andere dingen zijn niet levende dingen?
O. Ge weet dat men de menseken ook wel personen heet.
- In plaats van niet levende dingen zegt men ook

zaken.
Weet ge nu hoeveel soorten van dingen or zijn?
Er zijn urij soorten van dingen: personen, dieren en

laken.
O. Zeg gij eens, \Tiend, hoe g'ij heet. En gij? Ell gij'! enz.
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- Wilt gij eens eenige dieren opnoemen?·- En gij, oenige
zaken?
(De onderwijzer schrijft die namen· op het bord.)
Zijn dat nu de jongens, de dieren en de zaken zclven,
die daar op het bord staan?
L. Neen, M., dat zijn hunnename1t.
O. Zou elk ding wel eenen naam hebben?
L . Ja, M., elk ding heeft eenen naam.
O. En waar·toe, denkt ge, dat die namen diencn '1
L. Die namen dienen om er de dingen meê te noeme1t.
O. Dat is zeker; hoe zou men de dingen kunnen noemen
als ze geenen ?taam hadden? - De personen hebben namen;
de dieren hebben namen, en de zaken hebben namen - Hoc
kan men met één woord zeggen in plaats van: 1~amett

tan pM'801M?~ '/
1. Persoonsname?t.
O. En in plaats van: 1lamMt Va1t dieren?
L. JJiernamett.
O. En voor namert van zakel1, ?

L. Zaaknamen.
O. Hoeveel soorten van name1t staan daal' op het bord?
L. Daar staan dl'ij soorten van name?~ : persoOtl8namen,
diernamen en zaak namen.
O. Al die woorden zijn dus ttamert en hierom noemt men
ze '"aamwtJorde1t.
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. Wat heet men een ding?
2. Hoeveel soorten van dingen zijn er? Welke '/
3. Wat hebben allc dingen?
4. Schrijft tien .!)ersoonsnamen, tien diel'l1amen en tiell
zaaknamen.
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5. Schrijft de namen der personcn, die in uw huis
wonen.
6. Schrij ft de namen der dieren, die men op de .st.raat
ziet.
7. Schrijft de Dumen der zaken, die men in de kerk
aantreft.
8. Hoe heet men de woorden. die namen van dingen
zijn?
9. Schrijft tien naamwoorden, die gij in uw leesboek
gezien hebt.

IX
Soort- of

~emeene

namen.

Ei~ennamen.

o. Hoe heet gij, omdat gij schoolgaat '!
1. Omdat ik schoolga, heet ik schoUer of schoolkind.
O. Zijn er, behalve gij, nog meer personen, die zoo
heeten?
L. Ja, M., al de kinderen, die schoolgaan lleeten school
kind of scholier.
o. Dus lleeten al de kinders van uwe sJort schoolkind of
scholier.
O. Hoe heet het dier, dat de koets en de kar trekt?
1. Het dier, dat dc koets en de kar trekt, heet paard.
O. Is er maar één dier, datpaard heet?
1. Neen, M., daar zijn veel dieren, die zoo heeten.
O. Dan IlCctcn al de dieren van dezelfde sOOJ't paaJd.
O. Hoe heet deze zaak?
L. Deze zaak heet lessenaar.
O. Zijn er hier nog meer dingen, die denzelfden Ilaam
dragen? Welke?
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L. Ja, M., al die dingen, waal' wij in de school aan zitten,
dragen den naam van lessenaar.
O. Dan heeten al de zaken van dezelfde soort lessenaar.
O. 'Vilt ge nu eenige IJamen van personen, dieren en
zaken opgeven, die aan meer dingen van dezelfde soort
f1emeen zijn; ik zal ze op hel bord schrijven.
L. Malt, vrouw, jongen, meisje, kind, enz. Paard,

leeuw, arend, worm, enz. Boek, mes, tafel, stoel, straat, enz.
O. Elke dezer namen is aan meer dingen gemeen; elke
nU;lm is de naam van eelle heele soort van personen, dieren
of zaken; hierom heeten die namen soort- of gemeene namen.
- Zeg gij me nu eens wat soort- of gemeene 1tamen zijn.
L. Soort- of f1emee1le namen zijn namen, die aan eelle
heele SOOl·t van personen, dieren of zaken gemeen zijn.
O. Kent gij den naam onzer stad?
L. De naam onzer stad is Antwerpen.
O. Heeten zoo alle steden niet?
L. Neen, M., zoo heet onze slad alleen.
O. En hoe heet ons l:md ?
L. Ons land heet Belf1ië·.
O. Kent ge nog landen, die zoo heeten?
L. Neen, M., ons land alleen heet zoo.
O. Hoe heet ollze koning?
L. Onze koning heet Leopold.
O. Zouden alle koningen zoo niet heeten?
L. Neen, M., alle koningen heden zoo niet.
O. Hoe heet de schilder, wiens standbeeld op de Groenplaats staat.
L. Die schilder heet Ruuens.
O. Is dat de naam van alle schilders? Heeten die ook
zoo?
L . Neen, M., die heeten zoo niet.
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O. Wie heeft te huis eenen hond? Hoe heet hij '!

L. Rij heet eesar.
O. Geeft men dien naam aan alle honden?

L. Neen, M.
O. Zeg me nu ook, !toe heet gij?
L. Ik heet Frans.
O. Reeten zoo alle jongens '!
L. Neen, M., zoo heeten ze allen niet.
O. Heeft niet ieder van u zijnen eigennaam? Wilt ge
me eens ieder uwen eigennaam opgeven, ik zal hem op
het bord zetten.
Eenige 1. : Jan, Frans, Frederik, Geeraard, Hendrik,
Willem.
O. Zooals gij ieder eenen eigennaam hebt, zoo hebben
sommige zaken er ook eenen. - Wie kent den eigennaam
eeniger steden?

1. Antwerpen, Brussel, Mecltele?l, Gent, Luik, Lier.
(De onderwijzer zet deze ook op het bord.)
O. Wie kent den naam van eenige stroom en en rivieren?
L. Schelde, .Maas, Zenne, Rupel, Nethe, Dijle.
O. Eiken dezer namen geeft men aan eenen enkelen per-

somt, of aan eene enkele zaak. Zulke namen heeten
daarom eigennamen. - \Vie kan nu zeggen wat eigennamen
zijn '!
L. Bigenname'n zij n namen, die men aan ee?len enkelen
persoon of aan eene enkele zaak geeft.
O. Beziet die eigennamen eeus goed. Ziet ge daar niets
bijzonders aan?
L. Ze beginnen allen met eene hoofdletter.
o. Vergeet dat niet.

-
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SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. Schrijft tien soort- of gemeene namen van personen,
evenveel van dieren, en ook zooveel van zaken.
2. Wat zijn SOOl't- of gemeene namen?
3. Schrijft tien eigennamen van personen, eenige van
dieren, en acht van zaken.
4. Wat zijn eigennamen?
5. SchriJft de namen der dagen en ook die der maanden.
- Zijn dit eigen- of gemeene namen?

x
.toe de dingen zijn. - lIoedanigheidswoorden.

O. Zoudt ge me wel kunnen zeggen, hoe het krijt is?
L. Het krijt is wit. (Deze en de volgende zinnen schrijft
de onderwijzer op het bord.)
O. Hoe is het bord?
L. Het bord is zwart.
O. Hoe is de school?
L. De school is groot.
O. Wat zegt ons het woord wit?
L. Het woord wit zegt ons koe het krijt is.
O. En het woord zwart?
L. Het woord zwart zegt ons hoe het bord is.
O. En wat drukt het woord groot uit?
L. Het woord groot drukt uit koe de school is.
O. 'Vat drukken de woorden 1vit. zwartengroot dus uit?
1. Die woorden drukken uit hoe het krijt, het bord en
de school zijn.

-34O. De woorden, die uitdrukken hoe (hoedanig) de dingen
zijn, heeten hoedanigheidswoorden.
Welke woorden zijn wit, zwart, groot? Waarom?
L. Dat zijn hoedanigheidsmoorden, omdat ze uitdrukken
koe die dingen zijn.
O. Zeg gij nu nog eens wat hoedani{/keidswoO?'den zijn.
L. Hoedanigheidswoorden zijn woorden, die uitdrukken
hoe de dingen zijn.
SCHRIFTELIJ KE OEFENINGEN.

1. Hoe zijn de volgende zaken: het huis, de school, de
straat, het dorp, de stad '1 -- Onderstreept de hoedanigheidswoorden.
2. Hoe kunnen de volgende zaken zijn: het boek, ,de
lessenaar, de lei, het bord, de kast? - Zet onder elk hoedanigheidswoord een fijn streepje.
3. Hoe heeten de woorden, die uitdrukken hoe de dingen
zijn? - Schrijft er tien.
4. Zegt van elk der volgende dieren koe het is: het paard,
de hond, de ezel, het schaap, de geit. - Onderlijnt de hoedanigheidswoorden.
5. Hoe kunnen de volgende personen zijn : de leerling, de
onderwijzer, de daglooner, de boer, de soldaat, de geneesheer? - Onderstreept de hoedanigheidswoorden.
6. Schrijft het tegenovergestelde van elke der volgende
hoedanigheden: groot, lang, breed, dik, zwart, warm, oud,
droog, 'Vol, enz.
7. Wat zijn hotdanigheidswoorden ?
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XI
Wat de dingen doen. '- Werkwoorden.

O. Wat doet gij?
1. Ik zit, leer, zie, koor, spreek, enz. (Dit en het volgende wordt op het bord geschreven.)
O. Wat doet uw vader?
L. Mijn vader merkt, klopt, draagt, zaagt, timmert, enz.
O. Wat doet de boer?
L. De boer zaait, plant, maait, oogst, dorsekt, enz.
O. Wat doet het paard?
L. Het paard trekt, draagt, loopt, springt, draaft, enz.
O. Wat doet de hond?
L. De hond blaft, bijt, jankt, loopt, zit, enz.
O. Wat doet de lessenaar?
L. De lessenaar staat.
O. Wat doet het bord?
L. Het bord hangt.
O. Wat zeggen de woorden, die ik onderst,reept heb?
L. Die woorden zeggen wat die dingen doen.
O. De woorden, die uitdrukken wat de dingen doen,
heeten werkwoorden. - Waarom zou men die werR1/Joorden
heeten?
L. Omdat ze een werk uitdrukken.
O. Ja, hetgene men doet heet eene daad of een 'i/Jerk. Wie zou me nu kunnen zeggen, wat werkwoorden zijn?
L. Werkwoorden zijn woorden, die uitdrukken wat de
ding'en dom.
SCHRIF'fELIJKE OEFENINGEN.

1. Schrijft alles op, wat ge nu doet. - Onderlijnt de
woorden, die uitdrukken, wat ge doet.
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2. \Vat doen de volgende personen: het kind, de scholier, de smid, de metser, de draaier?
3. Hoe heeten de woorden, die uitdrukken, watde dingen
doen?
4. Wat doen de volgende dieren: de hond, de kat, het
paard, het schaap, de-os, de koe, de_duif, de bie, de slang?
5. Wat doende volgende zaken : het huis, de deur, de boom,
het schip, de zon, de sneeuw, de steen, het ijzer?
6. Wat zijn werkwoorden?

XII
Deelen des zins: onderwerp en ~ezegde. - Inhoud
van het gezegde.
O.
L.
O.
L.
O.
L.
0,
L.
O.
L.

Zeg eens iets van

de1~ hO'DM~ie1·.

De llOvM~ie'J' snoeit ee1~m boom.
Van wien hebt ge iets gezegd?
Ik heb iets van de1~ l~O'/ïe1~iei' gezegd.
Zeg gij iets van dm leeuw.

De leeuw is sterk.
Waarvan zegt gij iets?
Ik zeg iets van den leeuw.
Zeg gij iets van de Z01t •.

De zon schijnt.

o.

Waarvan zegt gij iets?
L. Ik zeg iets van de zon.
O. Het ding, waarvan men iets zegt, heet lut O1tderwe?'P.
Waarom is (le lwvenier het onderwerp? En de leeuw? En

de zon?
L. Omdat men daarvan iets zegt.
O. Wie kan nu juist zeggen, wat er van den hovelliet·
geugd wordt, met dezelfde- woorden als het gezegd is!
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L. Snoeit eenen ooom.
C. Zoo ook van den leeuw?

L. Is sterk.
O. En van de zon?

L. Scllijnt.
O. Hetgeen van een ding gezegd wordt, heet het gezegde.
- Welk is het gezegde des eersten zins 1 Des tweeden? Des
derden '1
Waarom heet men die gezegden?
L. Omdat ze van een ding iets zeggen.
O. \Vaaruit beslaat nu elke zin?
L. Elke zin bestaat uit een onderwerp en een gezegde.
Hierom zegt men dat het onderwerp en het gezegde de
deelen des zins zijn.
Op het bord:

Het paard is een huisdier.
Het paard is sterk.
Het paard loopt.
O. Lees gij die drij zinnen. - Welk is het onderwerp
des eersten zins? En het gezegde?- Welk is het onderwerp des tweeden zins? En het gezegde? - Welk is het
onderwerp des derden zins? En het gezegde?
Wordt er in deze drij zinnen niet van hetzelfde ding
gesproken ? Wordt er ook hetzelfde van gezegd ? Wat wordt
er in den eersten zin van het paard gezegd?
L. In den eersten zin wordt gezegd: wat llet paard is.
O. Wat is het paard '?
L. Het paard is een huisdier.
O. En wat wordt cr in den tweeden zin van het paard
gezegd?
L. In dezen zin wordt gezegd: !toe het paard is.

,
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O. Hoe is het paard?
L. Het paard is sterk.
O. En wat wordt er in- den derden zin van het paard
gezegd?
L. In den derden zin wordt gezegd: wat ket paa-I'd doet.
O. Wat doet het paard?
L. Het paard loopt.
O. Wat kan men dan zoo al van een ding zeggen?
L. Men kan van een ding zeggen: a. Wat ket is; b. Hoe

het is; e. Wat ltet doet.
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. Maakt vijf zinnen over dieren, vijr'over planten en vijf
over delfstoffen. - Zet een fijn streepje onder elk onderwerp.
2. Wat heet men het onderwerp van eenen zin?
3. Maakt vijf ûnnenover dingen, die ge kunt zien; vijf
over dingen, die ge kunt hooren; vijf over dingen, die ge
kunt rieken. - Onderstreept het gezegde van eIken zin.
4. Wat heet men het gezegde van eenen zin?
5. Maakt vijf zinnen over dingen, die in de lucht zijn;
evenveel over dingen, die zich in het water bevinden, en
ook zooveel over dingen, die in den grond zitten. - Schrijft
deze zinnen zoodanig dat de onderwerpen onder elkander
komen en de gezegden ook.
6. Wat kan er in het gezegde van het onderwerp gezegd
worden? - Geeft van elk drij voorbeelden.
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XIII
Gelal der naamwoorden.
Op het bord:

bank,
bode,
venster,
kind,

bankEN;
bodeN;
vensters;

kindERs, kindEREN.
O. Hoeveel dingen lJeteekent het woord bank? En bode?
En 'I:enster? En kind?
L. Elk dezer woorden ueteekent één, enkel ding.
O. Als een woord éél~ enkel ding beteekent, dan zegt
men dat dit woord in het enkelvoud staat.
Waarom staat elk der woorden bank, bode, venster,
kind, in het enkelvoud?
L. Elk dezer woorden staat in in het enkelvoud, omd'ilt
het maar ééJ~ ding beteekent.
O. Wanneer staat een woord in het enkelvoud?
L. Een woord staat in het enkelvoud, als het maar één
ding beteekent.
O. Hoeveel dingen beteekent het woord bankMt? En
bode1~? En unsters? En kinders of kinderen?
L. Elk dezer woorden beteekent meer dingen.
O. Als een woord meer dingen beteekent, dan zegt llIen
dat dit woord in het meervoud staat.
Waarom staan de woorden banken, boden, vensters, kinders of kindM'en in het meervoud?
L. Elk dezer woorden staat in het meervoud, omdat het
meer dingen beteekent.
O. Wanneer staat een woord in het meervoud?
L. Een woord staat in het meM'voud, als het meer dingen
beteekent.
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O. Wat is er achter het enkelvoud bar/.lt gevoegd, om er
het meervond ba1tlten van te maken?
L. Eris en achter het enkelvoud gevoegd.
O. Wie kan nog woorden noemen, die door achtervoeging van en in het meervoud gebracht worden ~
L. Stoel, ltast, 'Driend, paard, enz.
O. Wat heb ik achter het enkelvoud bode gevoegd, om er
het meervoud boden van te maken?
L. Gij hebt eene n achter het enkelvoud gevoegd.
O. Kent ge nog woorden, die op die wijze in het meervoud gebracht worden?
L. Belofte, zonde, begeerte, groente, gemeente, enz.
O. Ziet nu eens hoe van het enkelvoud fJenster het meervoud 'Densters gevormd is.
L. El' is eene s achter het enkelvoud gevoegd.
O. Noemt eens eenige woorden, die door achtèrvoeging
eener s in het meervoud gebracht worden?
L. Vader, broeder, lepel, tafel, enz.
O. En wat is er achter het enkelvoud ltind gevoegd, om
er het meervoud ltinders of ltinderen van te maken?
L. Er is ers of eren achter het enkelvoud gevoegd.
O. Kent ge nog van die woord!:n ?
L. Blad, ltleed, ei, enz.
O. Wat voegt men nu achter het enkelvoud, om er het
meervoud van te maken?
L. Men voegt en, n, s, ers, of eren achter het enkelvoud.
De onderwijzer schrijft de volgende woorden op het bord:

dag,
weg,'
. sZot,

dagen;
wegen;
sloten.
O. Hoe zijn die enltel'Doudige woorden in het mec1"I:oud
gebracht

-- 41 L. Er is

en achter het enkelvoud gevoegd.

O. Is el' anders niets aan veranderd? Spreek gij de
woorden eens uit.
L. De geslotene lettergl'epen zijn opene geworden.
O. Hoe waren de klanken in de geslotene lettergrepen?
L. In de geslotene waren ze kort.
O. Hoe zijn ze geworden?
L. Ze ~ijn lang geworden.
O. Ge zult nog wel eenige woorden kunnen noemen, die
op dezelfde wijze in het meervoud gebracht worden.
1. Dak, vat, hol, gebod, enz.
O. Ge ziet dat de slotmedeklinker des enkelvouds tot de
eindlettergreep des meervouds overgaat.
De onderwijzer schrijft op het bord :

I

stad,
schip,

steden;
schepen.

O. Hoe is hier het meervoud gevormd?

1. De korte klinkers a en i zijn in eene lange e veranderd,
en verder is er en achter het enkelvoud gevoegd.
O. Wie kent nog een woord, dat zoo in het meervoud
gebracht wordt.
L. Lid, smid, split, enz.
Op het hord:

eenheid,

eenheden.

O. Hoe verandert de uitgang heid in het meervoud?
L. De uitgang

heid verandert in heden.

O. Ke'nt ge eenige worden, die op keid eindigen?
L.

Grootheid, goedheid, belerJdkeid, enz.

Op het bord:

koopman,

kooplieden.
.1.
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O. Hoe is de lettergreep man in het meervoud yeranderd?
L. De lettergreep man is veranderd in lieden.
O. Wilt ge me zoo nog eenige woorden opnoemen ~
L. Voerman, timmerman, enz.
Op het bord:

Web, weOOe1t; klad, kladden; stof, stoffen; mug, muggm; zak, zaltlten; bal, ballen; klem, klemmen; pan, pan1ten; lip, lippen; kar, karren; mes, messen; pot, potten.
O. Wat is hier gebeurd, om van het enkelvoud het meervoud te maken?
L. De slotmedeklinker des enkelvouds is verdubbeld en
dan is el' nog en achter gevoegd.
Op het bord:

visck

visscken.

O. En hoe is het met dit woord gegaan?
L. De s is verdubbeld en verder is er nog en aan het
einde des woords gevoegd.
O. Kent gij el' ook van die soort?
L. Flesch, musch, tesch, enz.
Op het bord:

duif,
kuis,

dui'Den ;
kuizen.
O. Hoe zijn de woorden duif en k1lÎs in het meervoud
gebracht?
L. Def is in 'IJ, de s in z veranderd en dan is er nog en
achtergevoegd.
O. Wilt ge er zoo ook eenige opnoemen?
L. Druif, hoef, haas, bies, enz.
SCHlUFTELIJKE . OEFENINGEN.

1. Schrijft tien enkelvoudige naamwoorden.
2. Wanneer staat een naamwoord in het enkelvoud?
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3. Schrijft tien meervoudige naamwoorden.

4. Wanneer staat een naamwoord in het meervoud?

5. Zet naast tICn enkelvoudige naamwoorden het meervoudige.
6. Welke zijn de vier uitgangen des meervouds?
7. Schrijft:
a. Vijf naamwoorden, die door achtervoeging van e1~ in
het meeJ"Voud gebracht worden.
b. Vijf, waar men eene n achter voegt.
c. Vijf, die eene s achter het enkelvoud nemen.
d. Vijf, die hun meervoud maken met achter het enkelvoud ers of M'en te zetten.
Zet bij al deze oefeningen te1kens het meervoud naast het
enkelvoud.
8. Zet achter elk der volgende enkelvoudige naamwoorden
het meervoudig :
a. Dak, dal, spel, gebrek, slot, hol, gebod.
b. Lid, schip, smid, stad.
c. Eenheid, grootheid, waarheid, onbeleefdheid.
d. Werkman, koopman, voerman, timmerman, ambachtsman, krijgsman, tuinman.
e. Neb, bed, straf, vlag, bak, bel, kram, ton, stap, kar,
les, rat.
f. Visch, musch, tlesch, tesch.
g. Duif, druif, hoef, hof, stoof, graf, huis, muis, buis,
haas, kaas, glas, bies.

XIV
Geslacht der oaamwoerdeo.
Op het bord:
1. }Je boer zaait.

- Hij zaait.
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2. J)e moeder We1·kt. - Zij we'J'kt.
3. Het kind is ziek. - Het is ziek.
O. Lees gij de twee eerste zinnen. - \Velk woord staat
in den tweeden zin in plaats van de boer?
L. In plaats van de boer staat het woordje Mj.
O. Als men in plaats van een naamwoord het woordje
hij kan zetten, dan zegt men dat dit naamwoord van het
mannelijk geslacht is. - "\Vaarom is het naamwoord boel'
van het mannelijk geslacht?
L. Omdat men in plaats vun boer het woordje hij kan
zetten.
O. Wie kan eenen zin maken met een mannelijk naamwoord als onderwerp?

L. J)e jongen speelt.
O. Laat nu ook hooren dat het uaamwoord jongen yau
het mannelijk geslacht is.
L. J)e jongen speelt. - Hij speelt.
O. Lees gij de tweevoJgende zinnen. - \VeJk woord staat
in den tweeden zin in plaats van de moeder?
L. In plaats van de moeder staat het woordje zij.
O. Als men in plaats van een naamwoord het woordje zij
kan zetten, dan zegt men dat dit naamwoord van het -orotlwelijk geslacht is. - Waarom is het woord moeder van het

vronwelijk geslacht?
L. Omdat men in plaats van moeder het woordje zij kan
zetten.
O. Wie zal nu ook eenen zin maken met een vrouwelijk
naamwoord als onderwerp ~

L. ])e meid werkt.
O. Laat hooren dat het naamwoord meid van het vrouwelijk geslacht is.
L. ])e meid werkt. - Zij werkt.
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woo~d staat in den tweeden zin in plaats van het kind?
L. In plaats van het killd staat het woordje het.
O. Als men in plaats van een naamwoord het woordje
ket kan. zetten, dan zegt men dat dit naamwoord van het
oltzijdig geslacht is. - Waarom is het naamwoord kittd
van het onzijdig geslacht?
L. Omdat men in plaats van kind het woordje !tet kan
zetten.
O. Nu zult ge ook wel eenen zin kunnen maken met een
onzijdig 1taamwoord als onderwerp.

L.'Het paard loopt.
O. Laat hooren dat het naamwoord paard van het onzijdig geslacht is.
L. Het paard loopt. - Het loopt.
O. Wie kan me nu zeggen, hoeveel geslachten men in de
taal onderscheidt? Welke 'I
L. Men onderscheidt in de taal drij geslachten : llet
mannelijk, ket vl'ouwelijk en het o7tzijdig.
O. 'Vanneer is een naamwoord van het mannelijk geslacht? Wanneer is het van het vrouwelijk gcsbi:ht? Wanneer is het van het onzijdig geslacht 'I
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. Maakt tien paal' zinnen zooals die bij n' 1.
2. Wanneer is een naamwoord van het ma1lJtelijk geslacht?
3. Maakt ticn paal' zinnen zooals die bij nr 2.
4. Wanneer is een naamwoord van het vrouwelijk geslacht?
5. Maakt tien paal' zinnen zooals die hij nr 3.
6. Wanneer is een uaamwoord van hct onzijdig geslacht?
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7. Schrij ft :

a. tien mannelijke persoonsnamen.
b. tien mannelijke diernamen.

e. tien mannelijke zaaknamen.
8. Hetzelfde voor de vrouwelijke namen.
9. Vijf onzijdige persoolls-, dier- en zaaknamen.
10. Hoeveel geslachten onderscheidt men in de taal?
Welke?

xv
Lidwoorden: bepalende en nlet- bepalende.
Op het bord:

]Je jont/en leert de les.
]Je 'Vrouw waseM.
Het meisje speelt.
Een man is gcwllen.
Eene boerin ging ter merkt.
Een paard is gaan loopen.
Welke woorden zijn jon[Jen, 'Vrouw, meisje, man, boerin, paard? Waarom?
L. Dat zijn naamwoorden, omdat het namen zijn van
dingen.
O. Ge ziet dat er vóór elk naamwoord nog een woord
staat. Noem gij de woorden eens, die vóór de naamwoor
den staan.
O. Lees gij die zinnen eens. -

L. ]Je, de, ket, eert, eene, een.
O. Zulke woorden heeten lidwoorden. - Waal' staan ze,
vóór of achter de naamwoorden?
1. De lidwoorden staan vóór de naamwoorden.
O. Van welk geslacht is het woord jongen?
L. Het woord jongen is van het mannelijk geslacht.

- 47O. Ziet eens welk lidwoord er vóór staat.
L. Het lidwool'd de staat er vóór.
O. En van welk geslacht is het woord 1)r01lw?
L. Het woord '!wouw is van het vrouwelijk geslacht.
O. En welk lidwoord staat daar vóór?
L. Daar staat ook het lidwoord de vóór.
O. Zeg gij nu van welk geslacht het woord meisje is en
welk lidwoord er vóór staat.
L. Het "oord meisje is van het onzijdig geslacht; het
lidwoord het staat er vóór.
O. Vóór welke naamwoorden zet men het lidwoord de?
L. Men zet het lidwoord de vóór de mawnelijlte en 'Drouwelijke naamwoorden.
O. Vóór welke het lidwoord het?
L. Vóór de onzijdige naamwoorden.
O. Beziet nu de drij laatste zinnen eens goed. - Wie
kan me nu zeggen vóór welke naamwoorden men het lidwoord een, en vóór welke men het lidwoord eene zet.
L. Men zet het lidwoord em vóór de mannelijke en onzijdige naamwoorden, en het lidwoord eene vóór de vrouwelijke.
O. Indien ik u eens zegde: « Kindere?t, 'Da1tdaag zal de
burgemeester Ï?t de schoolltomen, D aan welken burgemeester
zoudt ge dan denken?
1. Dan zou ik aan onzen burgemeester denken.
O. En als ik u zegde: « Kinderen, ,/'andaag zal ei' ee1/.
oWl'gemeeste1' i1t de schoolltomm, D zoudt ge dan ook zekel'
zijn dat het onze burgemeester zal wezen?
L. Neen, M., dan kan er ook een andel'e hllrgemccstel'
komen.
O. Ik ga die twee zinnen eens op het bord schrijven j ziet
goed welk verschil gij er tusschcn bemerkt.
L. In den eersten zin staat het lirlW001'd de VÓÓl' om'ge-
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meeste?' en in den tweeden staat er het lidwoord em vóór,
0, En wat weet ge daar nu van ~
L. Als er het lidwoord de vóór staat, dan weet ik van
welken burgemeester gij spreken wilt; staat er het lidwoord
ee1t vóór, dan weet ik niet van welken burgemeester gij
spreken wilt.
O. De lidwoorden de, de, ket zet men vóór de namen van
dingen, die beltend of bepaald zijn, en die lidwoorden hee·
ten daarom bepale1tde lidtooQ'l'den. - De lidwoorden ee'it,
eme, eelt zet men vóór de namen van dingen, die niet beltend of niet bepaald zijn; deze heeten hierom niet- bepale1lde

lidwoordelt,
Hoeveel soorten van lidwoorden zijn er? Welke~
L, Er zijn twee soorten van lidwoorden: beJ)alende en

niet- bepalende.
O. Vóór welke woorden zet men de bepalende lidwoorden~
L. Men zet de bepalende lidwoorden VÓÓ1' de namen van
dingen, die bepaald zijn.
O. En vóór welke zet men de niet- bepalmde lid woorden?
L. Men zet de ltiet-bepalende lidwoorden vóór de namen
van dingen, die niet bepaald zijn
O. Welk bepalend lidwoord gebruikt men vóór het mannelijk enkelvoud~ Vóór het vrouwelijk el1kelvoud 1 Yóór het
onzijdig enkelvoud?
Welk niet-bepalend lidwoord gebruikt men vóór het mannelijk enkelvoud? Vóór het vrouwelijk enkelvoud? Vóór het
onzijdig enkelvoud?
Zet nu eens een bepalend lidwoord vóór een meervoudig
mannelijk, vrouwelijk en onzijdig naamwoord?
L, ]Je onderwijze1's, de onderwijsters, de ltindere1t,
O. Welk is het bepalend lid woord voor het meervoud der
drij geslachten ?
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L. Het bepalen à lt'àwoo't'à voor het meervoud der drij ge·
slachten is àe.
O. Wie kan het volgende in het meervoud stellen: een

man, eene vrouw, een kinà?
1. Mamten, vrouwen, kinàet·en.
O. Welk niet-bepale?tà liàlvoorà heeft men dus voor het
meervoud?
1. Voor het meervoud is er geen niet-bepalenà lià1Voorà.
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1. :Maakt tien zinnen over dingen, die door de kunst der
menschen vervaardigd zijn. - Onderstreept de lidwoorden.
2. 'Vaar staan de lidwoorden altijd?
3. :Maakt tien zinnen over dingen, die nog zijn gelijk ze
door de natuur zijn voor/gebracht. - Zet een streepje onder
elk lidwoord.
4. Hoeveel soorten van lidwoorden zijn er? 'Welke?
5. :Maakt vijf zinnen, waarin bepalende, en evenveel,
waarin niet-bepalende lidwoorden voorkomen.
Ö. Bij welke namen zet men een bepalend, en bij welke
een niet bepalend lidwoord?

XVI
De drIe personen. - Voornaamwoorden.
O. Wat zijt gij ook wéêr?

L. Ik ben een persoon.
O. Zeg nog eens iets van u zelvel1.

1. Ik ben een scholier.
O. Wie is een scholier?
L. Ik ben een scholier.
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O. Heet gij dan 'ik? Hoe heet ge '!
L. Ik heet Frans.

O. Moet ge dan niet zeggen: Frans is een sclwlier.
L. Zoo spreekt men niet van zich zeI ven ; men zegt: Ik
ben een scholier.
O. Welk woordje zet ge dan in plaats van uwen naam?
L. In plaats van mijnen naam zet ik het woordje ik.
O. Zeg gij nu ook iets van u zelven. Gij ook. En gij. Enz.
- Ik zal ook iets van mij zelven zeggen: Ik onderwijs de

kinderen.
Welk woordje hebt gij in plaats van u wen naam gebezigd? En welk \voordje heb ik in plaats van mijnen
naam gezet '?
Welk woordje gebruikt de persoon, die van zieh zeI ven
spreekt, in plaats van zijnen naam?
L. De persoon, die van zich zeI ven spreekt, gebruikt in
plaats van zijnen naam het woordje ik.
O. Maar hoe kan men zeggen in pInats van: de per·

soon die spreekt.
L. In plaats daarvan kan men zeggen : de sprekende

persoon.
O. Welk woordje gebruikt de sprekende pej'soon in
plaats van zijnen naam?
L. In plaats van zijnen naam gebruikt de sprekende
persoon het woordje ik.
O. \Vie kan mij zeggen, wat ik zoo al doe '?
L. Gij staat. Gij ·ziet. Gij koort. Gij onderwijst. Enz,
O. Wie doet dat alles?
L. Gij doet dat.
O. Heet ik gij?
L. Neen, M., maar ik zeg gij in plaats van uwen
naam.
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O. Tegen wien spreekt ge, als ge zegt: Gij staat. Enz.?
'Vien spreekt ge dan aan?
L. Dan spreek ik tegen u. Dan spreek ik u aan.
O. Ik wor,l dus door u aangesjJ1·oken. - 'Vie is dan de
sprekende pM'soon? En welke persoon ben ik, omdat ik
aangesproken word?
L. Gij zijt daarom de aa1tgesp1'okene persoon.
O. En welk woordje gebruikt men in plaats van den
naam des aangesprokenMt persoons?
L. In plaats van den naam des aangesprokenen persoons gebruikt men het woordje gij.
O. Zeg gij eens iets van uwen rader.

L.
O.
L.
O.

Mijn 'OadM' werkt.

Wat doet /tij?
Hij werkt.
Welk woordje hebt ge in plaats van 'rader gezet?
L. In plaats van 'Oader heb ik het woordje /tij gezet.
O. Zeg gij nu iets van uwen broeder. Welk woordje kunt
ge in plaats van zijnen naam zetten?
Wie kan iets van zijne moeder zeggen?

L. Mijne moeder maakt ket eten gereed.
O. Wat doet zij?

L. Zij maald het eten gereed.
O. Welk woordje hebt ge in plaats van moeder gezet?

L. Ik heb het woordje zij in plaats van moeder gezet.
O. Wie heeft eene zuster'! Wilt gij er iets van zeggen 'I
Welk woordje kunt ge in plaats van zuster zetten?
'Vie kan me iets zeggen van het kind, dat aan dezen lessenaar ontbreekt?

L, Dat kind is ziek.
O. Hoe is ket?
L. Het is ziek.
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G. Waar is ket?
L.lIetisin zijn huis.
O. Welk woordje hebt ge in plaats van kind gezet?
L. Ik heb in plaats van kind het woordje ket gezet.
O. Van welke personen hebben we in de vijflaatste zinnen gesproken?
L. We hebben gesproken van den vader, van den broeuer, van de moeder, van de zuster, van het kind.
De personen, van welke men spreekt, zijn dat de sprekende personen? Zijn het de aangesprokene personen?
L. Neen, M., maar er wordt van hen gesproken.
O. Welnu, omdat er van die menschen gesproken wordt,
'heet men ze besprokene perS01tm. - \Velke woordjes heLben we in plaats v:m de namen der besprokene perS01Wt
gebezigd?
L. In plaats van de namen del' besprukeJte personen
hebben we de woordjes hij, zij, 'tet gebezigd.
O. Voor welk geslacht gebruikt men hij? Voor welk zij?
Voor welk ket?
L. Voor het mannelijk geslacht gebruikt men kij; voor
het vrouwelijk geslacht zij; voor het onzijdig geslacht

het.
O. Zegt nu eens gelijk, waar wij zijn.

L, Wij zijn iJt de sclwol.
O. Wat hebben wij nu gedaan?
L. Wij hebben gesproken.
O. Welke personen zijn we daarom?
L. Wij zijn daarom sprekende personen.
O. En welk woordje gebruiken wij in plaats van onze
namen?
L. Wij gebruiken in plaats van onze namen het
woordje tV ij .
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O. En als ge van u zei ven alleen spreekt, welk woordje
gebruikt ge dan?
L. Dan gebruik ik het woordje ik.
O. Beteekent het woordje ik één en of meer personen?
L. Het woordje ik beteekent éénen persoon.
O. Is ik dan enkel- of meervoud?
1. Ik is enkelvoud.
O. Beteekent het woordje wij ook maar éénen persoon?
L. Neen, M., het woordje mij beteekent meer personen.
O. Is wij dan enkelvoud?
L. Neen, M., lvij ismeervouu.
O. Als ik aan u alleen wil 2eggen, dat ge braaf zijt, hoe
zeg ik dat dan?

L. Gij zijt braaf.
O. Welk woordje gebruik ik dus in plaats van uwen
naam?
L. In plaats van mijnen naam gebruikt gij het woordje

gij.
O. En als ik aan u allen wil zeggen, dat ge braaf zijt,
hoe zeg ik dan?

L. Gij zijt braaf.
O. Wat zet ik in plaats van al uwe namen?
L. In plaats van onze namen zet gij ook het woordje gij.
O. Welk woordje gebruikt men dus voor den aangesprokenen persoon enkel- en meervoud?
L. Voor den aangesprokenen persoon enkel- en meervoud
gebruikt men het woordje gij.
O. 'Welke woordjes gebruikten we ook weêr voor de besprokene personen enkelvoud ?

L. Hij, zij, het.
O. Maar als lllen van meer personen spreekt, welk
woordje gebruikt men dan?
5.
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L. Als men van meer personen spreekt, dan gebruikt
men het woordje zij.
O. Laat dat eens hOOl·en.
L. De kinderen leeren. - Zij leeren. De jongens spelen. - Zij spelen. De boerinnen gaan naar de merkt. Zij gaan Haar de merkt.
O. Hoeveel verschillende personen hebben we nu leeren
kennen? Welke?
L. \Vij hebben drij personen leeren kennen: den sprekenden persoon, den aangesprokenen persoon en den bespro-

kenen persoon.
O. Nu moet ik u nog zeggen, dat men den sprekenden
persoon ook wel den eersten persoon noemt, den aangesprokenen den tweeden persoon, en den besprokenen den derden

persoon.
Wilt ge mij nu zeggen, welke woordjes men voor eIken
dezer drij personen enkel- en mbervoud gebruikt?
L. Eerste persoon enkelvoud : ik.
))
meervoud : wij.
Tweede persoon enkelvoud: gij.
))
meervoud : gij.
Derde persoon enkelvoud: hij, zij, ket.
))
))
meervoud: zij.
O. In plaats van welke woorden zet mell de woorden

ik, wij, gij, gij, hij, zij, het, zij?
L. Die zet men in plaats der naamwoorden,.
O. Omdat men ze in plaats der naamwoo'l'de1t zet, heet
men ze voornaamwoorden.
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

Voorbeeld:

a. Ik bid. -

Wij bidden.
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b. Gij bidt. - Gij bidt.
c. Hij, zij, ket, bidt. - Wij bidden..
1. Maakt zinnen met ieder der volgende werkwoorden.
waarin iets van den 1D, 2" en 3" persoon enkel- en meervoud
gezegd wordt: Bidden, knielen, leeren, schrijven, rekenen, zingen, teekellen, wandelen, spelen, werken, rusten,
slapen, ontwaken, eten, urinken.
2. Hoeveel personen onderscheidt men in de taal1 Hoe
heeten ze?
3. Hoe heet en de woorden, die men in plaats der
naamwoorden zet?
4. Schrij ft de voornaamwoorden des eersten, die des tweeden en die des derden persoons enkel- en meervoud.

XVII
Tijden van het gezegde: tegenwoordige, verledene,
toekomende.
Op het bord:

Het kind leert.
])e onderwijz.er onderwijst.
Het scltaap {Jraast.
De zon schijnt.
Het bord ka1tgt.
De j01t{Jen is ziek.
Jan is nog een kind.
O. Lees gij die zinnen eens. Gij ook. En gij. Enz.
Welk is het onderwerp van den eersten zin? En het gezegde? Het onderwerp des tweeden? En het gezegde? Enz.
Als men zegt: « Het kind leert, » wil men dan zeggen,
dat het kind al gedaan heeft met leeren. of wel dat het later
zalleeren?
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L. Neen, M., dan wil men zeggen dat het 1tU leer!.
1tU, dat is : op dit oogenblik, in den tijd waarin
we nl~ of tegenwoordig zijn, en die tijd heet daarom de te-

O. Juist,

genwom'dige tijd.
In welken tijd staat het gezegde des eersten zins? Waarom
zegt ge, dat het in den tegenwoordigen tijd staat?
L. Het staat in den tegenwoordigen tijd, omdat het kind
mt of tegenwoordig leert.
O. In welken tijd staat het gezegde des tweeden zins?
Waarom staat dit in den tegenwoord2gen tijd? Enz.
Op het bord:

Het kind leerde.
])e onderwijzer onderwees.
Het schaap graasde.
])e zon seMen.
Het bord hing.
])e jongen was ziek.
J att was een kind.
O. Lees gij die zinnen eens. Gij ook. En gij. Enz.
,Velk is het onderwerp des eersten-zins? En het gezegde?
Welk is het onderwerp des tweeden? En het gezegde? Enz.
Als ge zegt: « Het kind leerde, » wilt ge dan ook zeggen, dat het leeren 'JUt gebeurt?
L. Neen, M., dan wil ik zeggen, dat het leeren gedaan is.
O. Juist; het leeren is gedaan, voorbij of verleden; de
tijd, waarin dat leeren gebeurde, heet daarom de verledene

tijd.
In welken tijd staat het gezegde des eersten zins? 'Vaarom
zegt ge, dat het in den verledenen tijd staat?
L. Het staat in den 'Derledenen tijd, omdat het leeren gedaalt of ccl'leden is.
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\Vaaroll1 staat dit in den rerledenen tijd? Enz.

Op het bord:

Het kind zallee1'en,.
De onderwijzM' zal onderwijzen.
Het schaap zal g1'azen.
De zon zal schijnen.
Het bord zal hangen,.
De jon[Jen zal ziek zijn.
Jan zal een man worden,
O. Lees gij die zinnen eens. En gij. En gij. Enz.
"Welk is het onderwerp des eersten zins? En het gezegde?
Welk is het olidenx"erp des tweeden? En het gezegde? Enz.
Als ge zegt: « Het kind zalleeren, » wilt ge dan zeggen,
dat het leeren al t'oorbij is, of dat het nu gebeurt?
L. Neen, M., dan wil ik zeggen, dat het nog gebeuren
moet.
. O. Is de tijd, waarin dat leeren gebeuren moet, al voorbij
of moet die nog komen?
L. Dit tijd moet nog komen.
O. Omdat die tijd nog komen moet, heet hij de komende
of toekomende tijd.
In welken t.ijd staat het gezegde des eersten zins? Waarom
zegt ge, dat het gezegde in den toekomenden tijd staat?
1. Het gezegde staat in den toekomenden tijd, omdat het
leeren nog gebeuren moet.
O. In welken tijd staat het gezegde des eersten zins?
Waarom staat dit in den toekome1tàen tijd? Enz.
Hoeveel t.ijden hebt ge nu leeren kennen? Welke?
L. Wij hebben drij tijden leel'en kennen: den te[Jen1/Joordi[JeJl, den rerledenen en den toeRomenden t.ijd.
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SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

'l'egenwoordige tijd.
Meervoud.

Enkelvoud.

1. Ik leer.
2. Gij leert.
3. Hij leert.

Wij leeren.
Gij leert.
Zij leeren..
Verledene tijd.
Meervoud.

Enkelvoud.

1. Ik leerde.
2. Gij leerdet.
3. Hij, zij, het leerde.

Wij leerden.
Gij leerdet.
Z~j leerden.

Toekomende tijd.
Enkelvoud.

1. Ik zal leeren.
2. Gij zult leeren.
2. Hij zalleeren.

Meervoud.

Wij zullen leeren.
Gij zult lee9·e1t.
Zij zulle1t leeren..

1. Maakt zinnen zooals hierboven met· do volgende
werkwoorden: zien, hooren, r'ieken, proeven, voelen, eten,

d1'inken, gaan, wandelen, staan, loopen, springen, lezen,
seMijven, rekenen, teekenen, zingen, spelen, gehoorzamen,
opletten, aandachtig zijn, vlijtig zijn. vermoeid zijn, ltangel' hebben, vermaak hebben.
2. Welke zijn de tijden van het gezegde?
3. Maakt vijf zinnen met een gezegde, dat in den tegenwoordigen tijd staat.
4. Wanneer staat het gezegde in den tegenwoordigen
tijd?
5. Maakt vijf zinnen met een gezegde, dat in den verledenen tijd staat.
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Ö. 'Wanneer slaat het gezegde in den verledenen tijd'!
7. Maakt vijf zinnen met een gezegde, dat in den toekomenden tijd staat.
8. \Vanneer staat het gezegde in den toekomenden tijd?

XVIII
Wijzen van het gezegde : aantoonende, bijvoegende,
gebiedende.
Op het bord:

lJe kÎ1tderen zitten 1'echtop.
Jan is aandachtig.
lJe smid smeedde het ijze1'.
Mijn vader was ziek.
Ik zal mijne les leet'elt.
lJe jongens zullen gehoorzaam zijn.
O. Lees gij die zinnen eens. En gij. En gij. Enz.
Welk is het onderwerp des eersten zins? En het gezegde? Welk is het onderwerp des tweeden zins? En het gezegde? Enz.
Als ik zeg: « lJe kindereJt zittm rechtop, » wil ik dan
niet zeggen, dat het zeker is dat de kinderen reclifop zitten,
of wil ik zeggen dat ik el' aan twijfel?
L. Gij wilt zeggen, dat het zeker is dat de kinderen

rechtop zittM/,.
O. Welnu, als men zoo zeker, zoo stellig iets zegt, dan is
het alsof men het u liet zien, alsof men het u met den vinger aantoonde; deze wijze van spreken heet daarom de aan-

toonende wijze.
Hoe is het gezegde des eersten zins uitgedrukt?
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L. Het gezegde des eersten zins is als zeker, als stellifl
uitgedrukt.
O. En hoe heet die wijze van spreken?
L. Die wijze van spreken heet de aantoonende wijze.
O. Waarom heet die zoo?
L. Omdat. hetgene men zegt als met den vingèr wordt

aa1tfletoond.
O. Hoe is het gezegde des tweeden zins uitgedrukt?
Hoe heet die wijze van spreken? Walll'om heet die
zoo? Enz.
Op het bord:
1. De vader wil, dat zijn zoon flekoorzame.

2. De onderwijzer wensckt, dat zijne leerlinfle1t bra'Ct}
menschen worden.
3. Ik koop, dat al de kinderen floed leeren.
4. De moeder verla1tflt, dat }taar jonflen uit de sckaal
reckt naar kuis fla.
5. Jan wensckte, dat zijne moeder tock spoedifl fle'izaze.
6. .De ki1zderen lee'l'e1t, opdat ze verstandifle mC1tscken
worden.
O. Lees gij die zinnen eens. En gij. En gij. Enz.
Lees gij de zinnen bij n r 1. - Ge ziet dat er telkens
twee zinnen bij elkander gevoegd zijn. - Van wien wordt
er in den eersten zin iets gezegd?
L. Van den vader.
O. Wat wordt er van gezegd? Wordt er van gezegd, wat
hij is, hoe hij is, of wat hij doet?
L. Er wordt gezegd wat de vader doet.
O. Wat doet de vader?
L. De vader wi{.
O. Welk is dus het gezegde?
L. Wil is het gezegde.
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O. Is het zeker dat de vader wil?
L. Ja, .M., dat is zeker.
O. Hoe is het gezegde dus uitgedrukt?
L. Het gezegde is als zeker, als stellig uitgedrukt.
O. En hoe heet die wijze van spreken ook weêl'?
L. Die wijze van spreken heet de aa1ttoonende wijze.
O. Maar zeg nu eens, wat wil de vader?
L. J)at Zijlt zoon geltOorzame.
O. \Velk is het onderwerp dezes zins, en welk is het gezegde?
.
L. Zij1b zoon is het onderwerp, en gehoorzame het gezegde.
O. Is het ook zeker, dat Zijlt ZOOlt zal gehoorzamen? .
L. Neen, M., zeker is het niet, maal' het kan gebeuren.
O. En hoe is iets dat gebeuren kan?
L. Iets dat gebeuren kan, is mogelijk.
O. Hoe is het gezegde des tweeden zins dus uitgedrukt?
L. Het gezegde des tweeden zins is als mogelijk uitgedrukt.
O. Lees gij nu de zinnen bij nr 2, - Welk is het onderwerp des eersten zins?
L. J)e ondet'wijzer is het onderwerp des eersten zins.
O. Welk is het gezegde?
L. Wensekt is het gezegde.
O. Is dit als stellig of als mogelijk uitgedrukt?
L. Dit is als stellig uitgedrukt?
O. Welke wijze is dat daarom?
L. Dat is daarom de aantoonende wijze.
O. En wat wenscht de onderwijzer?
L. J)at zijne leel'lingen brar;e meltscllen lOO1·den.
O. Welk is het onderwerp en welk het gezegde des tweeden zins?
6
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L. Zij/te leerliitflM is het ondt1l'werp, omre 'menselt,eit
worden is het gezegde.
O. Is het zeker, dat ze brave menschen worden?
L. Zeker is het niet, maal' het is mogelijk.
O. Hoe is het gezegde des tweeden zins dus uitgedrukt?
L. Het gezegde des tweeden zins is als mogelijk uitgedrukt.
O. Lees gij de zinnen bij nr 1. Wat zegt ons de zin: q dat

zijn zoon gekoorzame?
L. Dit zegt, wat de vader 1vil.
O. En wat zegt ons de zin: dat zijî/.e lee'l'lvJi!Jc'It b"avc me}/,sellen wQ1'deit?
L. Die zegt ons, }vat de onderwijzei' we1tseld.
Enz., met nr. 3, 4, 5 en 6.
O. Ge ziet, dat de tweede zin telkens bij den eersten voe!Jt
wat er gewild, gewenscht., gehoopt of verlangd wordt;
hierom zegt men, dat die tweede zin in de bijvoegende wijze
staat. - Welke wijze is de tweede zin bij nr 1 ?
L. Dat is de bijvoegende wijze.
O. Waarom heet die zoo?
L. Omdat die tweede zin bij den eersten voegt, wat de
1)ader wil.
O. En welke wijze is de tweede zin bij nr 2? Waarom
heet die wijze de bijr;oege'ltde wijze?
L. Dat is de bijvoegende wijze, omdat die tweede zin Vij
den eersten voegt, wat de onderwijzer wenscht.
Enz. met de andere zinnen.
Op het bord:

1. Leve de koning!
2. God zegene 1(" mijn kind!
3. Dat mijne moeder toelt gMaze!
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O. Lees gij die zinnen eens. En gij. En gij. Enz. Welk is het onderwerp des eersten zins? En het gezegde?
Des tweeden? Des derden? Hoe is het gezegde van zin nr 1
uitgedrukt?
L. Het gezegde van zin nl' 1 is als mogelijk uitgedrukt.
O. Hoe heet die wijze van spreken?
L. Die wijze heet de Ujtoepende wijze.
O. Ik zie hier nogtans geen en eersten zin ... Als men zegt;
« Leve de koning! » dan wil men zeggen: « Ik wensch, dat
de koning leve! - En als men zegt: « God zepene 1t, mijn

kind?

»

1. Dan wil men zeggen: « Ik wenseh, dat God u zegene,
mijn kind! »
O. Als men iets wenscht, drukt men gewoonlijk alleen
uit hetgeen men wenscht; men vel'zwijgt dus den eersten
zin' « Ik wensch. » - Zeg uu eens hoe het gezegde van
zin nr 2 is uitgedrukt'? Hoe heet die wijze van spreken? En
hoe is het gezegde van zin nl' 3 uitgedrukt? Hoe heet die
wijze van spreken? Welke zin is verzwegen?
O. Als ik tegen u zeg: « Sta recht! » wil ik dan zeggeIl,
dat ge moogt recht of krom staan gelijk ge verkiest?
L. Neen, M., dan wilt ge zeggen, dat ik moet recht
staan.
O. En aE ik tegen u zeg: (( Wees voorzichtig! » wat wil
ik dan zeggen?
L. Dun wilt ge zeggen, dat ik moet voorzichtig zijn.
O. En hetgeen moet zijn of moet gebeuren, hoe is dat?
1. Hetgeen moet zijn of moet gebeuren, dat is noodza-

kelijk.
O. Als men aan iemand zegt, dat hij iets doen moet, dan
gebiedt men hem iets, en die wijze van spI:cken heet daarom
de gebiedende wijze.
.
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Op hetbol'd :

Sta recht!
Wees 'Coorzicltti[J!
Loop 1veg!
KomMer!
Ga heen!
Zit neêr!

o.

Lees gij die zinnen eens. Gij ook. En gij. Enz.
'Vie moet dat nu doen?
1. Dat moet de persoon doen, die aangesproken wordt.
O. Als gij de aangesprokene persoon zijt, wie moet het
dan doen?
L. Dan moet ik het doen.
O. En als dit kind de aangesprokene persoon is, wie moet
het dan doen?
D. Dan moet dit kind het doen.
O. Staat de naam des aangesprokenen persoons daar ook
bij, of staat er het woordje gij voor in plaats?
L. Er staat noch het een noch het ander.
O. Is het onderwerp dan niet uitgedrukt?
L. Neen, M., het gezegde alleen is uitgedrukt.
O. Nogtans gebeurt het dikwijls dat het onderwerp ook
wordt uitgedrukt; B. V.

Jongen, sta recht!
Wees voorzichtig, kind!
Frans, loop weg!
Kom hier, {Jij!
Ga heen, vriend!
Gij, zit neêr !
Nu zult ge mij wel kunnen zeggen, hoe het gezegde des
eersten zins is uitgedrukt?
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L. Het gezegde des eersten zins is als noodzakelijk uitgedrukt.
O. En hoe heet die wijze van spreken?
L. Die wijze van spreken heet de' gebiedende wijze.
O. 'Waarom heet die zoo.
L. Omdat men iets gebiedt .
. O. Hoe is het gezegde des tweeden zins uitgedrukt? Hoe
heet die wijze van spreken? Waarom heet die zoo? enz.
Aan hoeveel personen wordt er in eIken dezer zinnen iets

geboden?
L. In eIken dezer zinnen wordt iets aan éénen persoon geboden.
O. Hoe zou men spreken als men aan meer personen
gebood?
L. Staat recht! Weest voorzichtig! Loopt weg! Komt
hier! Gaat heen ! Zit fteêr!
O. Welke verandering is el' aan het werkwoord toegebracht?
L. Daar is eene t achter gevoegd.
O. Maar als er reeds eene fop het einde staat, moet men
er dan nog eene achter voegen?
L. Neen, M., dan verandert het niet.
O. Ziet ge daal' wIk en zin bij?
L. Ja, M., (Zit neêr. »
O. Op hoeveel wijzen hebt ge het gezegde leeren uitdrukken?
L. Ik heb het gezegde op drij wijzen leeren uitdrukken:
als stellig, als mogelijk, als noodzakelijk.
O. En hoe heeten die wijzen?
L .. ])e aantoonende loijze, de oijvoegenile wijze en de

gebiedende wijze.
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SCHRIFTELIJKE OEl'ENINGEN.

1. Maakt tien zinnen, waarin het gezegde als stellig IS
uitgedrukt.
2. Hoe heet deze wijze van spreken? - \Vaarom heet ze
zoo?
3. Maakt tien zinnen, waarin het gezegde als mogelijk
YOOl·komt.
4. Hoéheet deze wijze van spreken? - Waarom heet ze
zoo?
5. Maakt tien zinnen, waarin het gezegde als nood·
:akelijk voorkomt.
6. Hoe heet deze wijze van spreken? - Waarom heet ze
zoo?
6. Op hoeveel wijzen kan het gezegde uitgedrukt worden?
8. Hoe heeten die wijzen?

XIX
Woordordeo: rechte, omgezette, "rageode.
Op het bord:
Frans is een leerling.
Een leerling is Frans.
Is Frans een leerling?

O. Lees gij die drij zinnen. Gij ook. En gij. Enz.
Uit hoeveel woorden bestaat de eerste zin? En de tweede?
En de derde?
Wie ziet een woord in den eenen zin, dat in eenen
anderen niet staat?
L. In alle dl'ij de zinnen staan dezelfde wQordeu.
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O. Is er dan hoegenaamd geen onderscheid tusschen die
zinnen?
L. Já, M., de woorden staan in de drij zinnen niet op
dezelfde plaats.
O. Juist daarin bestaat het -verschil. - Welk is het onderw~rp des eersten zins? En het gezegde? 'Vat staat eerst?
Wat volgt dan?
L. Het onderwerp staat eerst en dan volgt het gezegde.
O. Hoe is het in den tweeden zin?
L. In den tweeden zin staat het gezegde eerst en het
ondel'weJ'p laatst.
O. Als het onderwerp de eerste en het gezegde de la:itste
plaats bekleèdt, d~Jl heet men de orde der woorden :de
rechte woordorde. - fn welke woordorde staat de eerste zin?
Waarom?
L. De eerste zin staat in de 1'ecltte woordorde, omdat het
onderwerp de eerste en het gezegde de laatste plaat~ bekleedt.
O. Bekleedt het gezegde de eerste en het onderwerp de
laatste plaats, dan heet de orde der woorden: de omgezette
woordorde. - In welke woordorde staat de tweede zin 'I
Waarom?
L. De tweede zin staat in de omgezette woord01'de, omdat
het gezegde de eerste cn het onuerwerp de laatste plaats
bekleedt.
O. Zeg gij eens, wat el' in den eersten zin gezegd wordt?
L. In den eersten zin wordt gezegd, dat Frans een leerling is.
O. En in den tweeden zin?
D. In den tweeden zin wordt. dat ook gezegd.
O. Ik zal u eens zeggen, waarom men SOlllS de zinnen in
de omgezette woordorde stelt : lllen doet dat Oll! de aandacht
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wat meel' te vestigen op hetgeen el' van hel onderwerp gezegd
wordt. Men let immers bet meest op betgene vooraan staat of
vooraf komt.. Als men die zinnen uitspreekt, drukt men ook
wat meer op ltet gezegde.
Lees gij de twee eerste zinnen nog eens, en let wel op het ..
geen ik daar even gezegd heb.
Lees gij den derden zin. Gij ook. En gij. Enz.
Als ik zoo spreek: «IsFrans een leerling? » vertel ik u
dan iets?
L. Neen, M., dan vraagt gij iets.
O. Staan de woorden nu in de rechte of in de omgezette
orde?

L .....
O. Bekleedt het onderwerp de eerste of de laatste plaats?
1. Het onderwerp staat wel vóór het gezegde, doch vóór
het onderwerp staat het woordje is.
O. Als de woorden in zulke orde staan, dat ze te zamen
eene vraag uitmaken, dan heet die orde de vragende

!voordorde.
In welke woordorde staat de laatste zin?
\Vaarom?
L. De laatste zin staat in de vragende woordorde, omdat
die woorden te zumen eene vraag uitmaken.
O. Hoeveel woordorden bebt ge nu leer en kennen?
Hoe heeten ze?
L. Ik heb drij woordorden leeren kennen. Ze heeten:
de rechte woordorde, de omgezette woordorde en de vragende
woordorde.
O. 'Vanneer staat een zin in de rechte woordorde?
L. Een zin staat in de rechte woordorde, als het onderwerp de eerste en het gezegde de laatste plaats bekleedt.
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L. Onze 8chool is groot.
O. Wanneer staat een zin in de omgezette woordorde?
L. Een zin staat in de omgezette woordorde, als het gezegde de eerste en het onderwerp de laatste plaats bekleedt.
O. Maak zoo eens een en zin.

L. Groot is onze school.
O. Waarop vestigt ge nu bijzonder uwe aandacht?
L. Ik vestig mijne aandacht bijzonder op het gezegde.
O. En alsge zulken zin moet uitspreken, wat doet ge dan?
L. Dan druk ik wat meer op het gezegde.
O. Wanneer staat een zin in de vragende woordorde?
L. Een zin staat in de vragende woordorde, als de woorden
te za men eene traag uitmaken.
O. 'Vilt ge zoo eens eenen zin maken?
L. Is onze school schoMt?
O. Welk teeken zet men achter eenen vragellden zin?
L. Achter eenen vragend en zin zet men een vraagteekMt.
O. Vergeet dat nooit.
SCHRIFTELIJKE OEFENINGEN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maakt tien zinnen in de rechte woordorde.
Wanneer staat een zin in de rechtè woordorde?
Stelt dezelfde zinnen in de omgezette woordorde.
Wanneer staat een zin in de omgezette woordorde?
Zet dezelfde zinnen in de vragende woordorde.
Wanneer staat een zin in de vragende woordorde?
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XX
Ontleding.
Op het bord:

I. De roos is eene bloem.
De roos . . . . . . .
is eene bloem . . . .

2. Bene bloem is de

Onderwerp.
Gezegde.

1'OOS.

Eene bloem is . . . . .
de roos . . . . . . . .

Gezegde.
Onderwerp.

3. Is de roos eene bloemY
Gezegde.
Is eene bloe'm
de roos . . . . . . . .
Onderwerp.
eene bloem?
O. Lees gij eens wat daal' staat. Gij ook. En gij. Enz.
Uit hoeveel deelen bestaat elke ~in?
L. Elke zin bestaat uit twee deelen: het onderwerp cu
het gezegde.
O. Ziet eens hier; hoe heet zulk deel des vingers?
L, Dat heet een lid des vingers.
O. En wat zijn die drij?
L. Dat zijn de drij leden des viiIgers.
O. Wat maken die drij leden te zamen?
L. Die drij leden maken te zamen eellen vinger.
O. Zoo heeten de menschen, die deel maken van een
gezelschap, de ledelt van dat gezelschap. Wat maken al die
leden te zamen uit?
L. Al die leden te zamen maken het gezelschap uit.
O. Hoe zult ge nu kunnen zeggen in plaats van de

deelen eens zins?
L. In plaats daarvan kan men zeggen: de leden eens

zins,
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O. Welke zijn de leden eens zins?
D. De Jeden eens zins zijn : ltet onderwerp en het

gezegde.
O. Men kan die leden van elkander scheiden, zooals dat
claar op het Lord gedaan is, en dat heet men dan ee1Mn zi1~

ontleden.
Dat zult ge nu ook wel kunnen.
SCHRIF'rELlJKE OEFENINGEN.

Zinnen ter ontleding (*).
1. De hond is een huisdier. De school is een gebouw. De
snoek is een viseh. De metser is een ambachtsman. Jall is
een leerling. Het ijzer is een metaal.
2. Het paard is moedig. De leerling is vlijtig. Het glas is
doorschijnend. Hendrik is aandachtig. De hond is getrouw.
Het staal is veêrbachtig.
3. Het schaap graast. Het kind bidt. De steen valt. Het
zwijn knort. De boel' zaait. Het vuur brandt.
4. De appels zijn boomvruchten. De ganzen zi.in zwemvogels. De schilders zijn kunstenaars. De rozen zijn Lloemen. De nachtegalen zijn zingvogels. De smeden zijn handwerkslieden.
5. De bergen zijn hoog. Deleeuwen zijn sterk. De mensehen zijn sterflijk. De zeeën zijn diep. De tijgers zijn
wreed. De Belgen zijn nijverig.
6. De kinderen spelen. De vogels vliegen. De sterren
sehittere·n. De krijgslieden vechten. De visschen zwemmen.
De wolken drijven.
7. Ik ben een onderwijzer. Gij zijt een leerling. Hij is
(0; Yan koppelwoord of aanvulling wordt hilJr nog niet gesproken. Al wat van
het onderwerp gezegd wordt, heet men gezegd••
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mijn Vl'iend. Wc zijn menschen. Ge zijt kinderen. Ze zijn
werklieden.
8. De regen valt. Het paard hinnikt. De zieke klaagt.
De zon schijnt. De haan kraait. De schipper vaart..
9. Mijn vriend stierf. De zon scheen. De scholieren
lazen. Het paard viel. De boornen bloeiden. De reizigers vertrokken.
10. Ik zal aandachtig zijn. De braven zullen beloond
worden. Het ijzer zal roesten. De sterren zullen flikkeren.
Gij zult uw best doen. De donder zal rollen.
11. Onze koning heet Leopold. Rubenswas een kunstschilder. België is mijn vaderland. Antwerpen is eene han·
delsstad. Europa is een werelddeel. Quinten Matsijs is een
smid gewet:st.
12. God beware u! Leve de koning ! Ware ik genezen!
Mochtet gij oplettender worden! Konde ik u helpen! Kwamen de zwaluwen al weder!
13. Kind, wees gehoorzaam! Kom hier, vriend! Zit
neêr! Jongens, zijt aandachtig! Past op, mannen! Gaat
allen heen!
14. De lente is aangenaam. God is een goede Vader. De
menschen zijn redelijke schepsels. FranlU'ijk is een keizerrijk. De Schelde is een stroom. Onze ziel is onsterflijk.
15. Aangenaam is de lente. Koud is de winter. Volkrijk is de hoofdstad. Eene handelsstad is Antwerpen.
Een kunstschilder was Van Dijck. 'Verken moeten de
menschen.
16. Blo~ien de boornen '1 Zijn de kinderen aandachtig'?
Is België uw vaderland? Zult gij gehoorzamen? Wie is onze
Vader? Moogt gij niet spelen?
EINDE.

