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EERSTE HOOFDSTUK
DE SCHOOL.

1. -

Doel en wezen der school.

Wij zijn in de school.
In de school, zijn vele kinderen. AUenkomen
hir.r) om te leeren.
·Wij leeren in de school lezen, schrijven} rekenen; wij leeren er ook, wat wij moeten weten,
om brave menschen te worden.
Voordat wij ons ter school begeven, wasschcn
en kammen wij ons. Onze ouders kleeden ons
zindelijk, en wij houden onze kleederen rein.
Wij komen nooit te laat in de school.
Als wij binnentreden, groeten wij den meester,
en gaan dan stil naar onze plaats.
Eer de school begint, bidden wij gezamenlijk:
1

~.
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- Gebed vóór de school.

Geest des Heeren, daal var. boven
Uit den bemel op ons neer;
Maak, dat wij stEeds vlijtig leeren,
ij beminnen meer en meer.
Scher.~ uw zegen aan ons streven
Naar gckerdlieid, eer en deugd
Zij gelll:lel ons kinder!even
Doorgebracht in reine vreugd.
3. -

Vervolg van de eerste les.

Oe kinderen, die ter school gaan, noemt men

scholieren.
Al de scholieren zijn niet even ver In kennissen
gevorderd; en daarom, zijn zij in onderscheid,_me
klassen verdeeld.
Er zijn drie klassen in onze school, en elke
klasse bevat twee afdeelingen. De grootste kinderen maken de hoogste klasse uit; dan, komen
de leerlingen der middelste klasse; en eindelijk,
die der laagste. De tweede afdeeling der laagste
klasse bevat de jongste leerlingen, die men eerstbegiunenden noemt.
Al de afdeelingen der school worden geIijkLijJig beziggehouden; doch doorgaans, slechts
Mne luidop.
Gedurende den schooltijd, mogen wij nietllletel·
kander praten. Een kInd, dat praat. wordt gestraft.

-3Als de meester spreekt, luisteren wij aanJachtig
toe.
De school eindigt, zooals zij begonnen IS, namelijk, met een gebed.
4.. -

Gebed na de school.

Onz' taak is wederom volbracht;
Doch eer wij huiswaarts keeren,
Bedanken we U, 0 goede God,
Voor 'tgeen wij mochten leeren.
Bewaar ons steeds in reine zeden,
Uw engel hoede ons te allen tijd;
Thans, spel; straks, nieuwe bezigheden ;
En dan, geleerd met nieuwe vlijt.
5. -

Het leesboek en het schnjfboek.

Wij lezen in èen boek. Dit boek bestaat uit vele
bladen papier, die bijeengenaaid zijn.
Elke zijde van een blad wordt bladzijde genoemd.
Ons boek heeft den vorm van een langwerpig
vierkant.
De omslag is van gekleurd papier.
Ons boek is gedrukt. Een persoon, die boeken
drukt, noemt men een boekdrukker.
Het boek, waarin wij schrijven, is gansch van
wit papier. Dit boek wordt schrzï(boek geheeten;
en dat, waarin wij lezen, is een leesûuek.
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Ons schrijfboek is vierkantig; het is veel grooter
dan ons leesboek, maar het telt zoovele bladzij
dt'il niet.
E~n goed scholier hondt zijne boeken rein;
n(.oit, villdt men er inktvlekken in, en de hoeken
tij tl niet omgeplooid.
8. -

Gustaaf.

Gustaaf maakte aan huis zijn opstel. Als hij
had, ging hij uit, om te spelen, en lipt zijn
schrijfbock op tafel openliggen.
Daar kwam zijll kleine broeder Willem, die
nieuwsgierig over de tafel heenkeek, en Gustaafs
sehrijfbock bemerkte. Hij wreef er op met zijne
hand, maakte alzoo het papier vuil, en wischte
nog ecn deel van het werk uit.
Toen Gustaaf van het spel wederkeerde, en zijn
opstel zag, begon hij te weenen, en was zeer boos
op den kleinen Willem. Doch de moeder zeide:
« Gij moet het knaapje niet bekijvcn; het wist
niet, wat het deed. Haddet gij uw werk zorgvuldig
weggelegd, dan zoudt gij het geent' tweede
lJlaal moeten maken.
gt~daan

Indien gij wilt veel moeite ontzien,
Heb orde in uwe zaken;
Zet ieder ding op zjjne plaats,
Wanneer ge uw werk moet staken.

-5'f. -

De pen, het potlood, de liniaal, de inkt

De pen dient om te schrijven.
Er zijn twee soorten van pennen : gm.zepennen
en stalen pennen.
Eer men eene ganzepen tot schrij ven gebruiken
kan, moet zij gesneden worden.
Ue stalen pennen steekt men in eenen steel, die
gewoonlijk van hout of been gemaakt is.
Eene stalen pen mag niet stijf zijn, en de steel
niet te zwaar.
Men bedient zich van het potlood en de liniaal,
om lijnen op het papier te trekken. Wij kunnen
nog niet zonder lijnen schrijven. Om met de pen te
schrijven, heeft men inkt noodig.
Er is zwarte, blauwe, roode, gele inkt, enz
Wij schrijven met zwarten inkt , maar de
weester neemt blauwen of rooden inkt, om onze
opstellen te verbeteren.
8. -

De lei en de griffel.

De lei heeft eene plaat en eene lijst.
De plaat is van steen, en de lijst is gewoonlijk
van hout.
De lijst bevrijdt de lei voor het breken.
Men gebruikt de lei, om er op te schrijven en te
rekenen.
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Men schrijft op de lei met celle gnffel.
De griffel is ook van 3teen gemaakt; zij is rolVONIlig of hoekig, en wordt aan een der uiteinden
puntig gesneden.
De gr'iffc) mag niet te hard zijn; ander::;, maakt
zij schrappen in de lei.
Aan de lei, is een sponsje vast, waarmede
)llen ze schoonmaakt.
Wij bergf'n onze griffel, onze pen en ons potlood in eenen koker.
9. -

De jonge dier

Hendrik was een knaapje van zes jaar, en
ging, als andere kinderen, ter school. Hij verloor
eens zijne griffel, maar zeide er niets van aan z.ijne
ouders: Ik zal,» dacht hij, 11: wel eene andere griffel krijgen, zonder geld te vragen. »
Hoor nn, wat hij deed.
Hij sloop in de school, terwijl er niemand was,
en haalde eene schoone griffel van een ander kind
(l

uit.
Dit bleef zoo.
Eenigell tijd daarna, haalde hij twee pennen
uit; wat later, een potlood; en eindelijk, een
sclH'ijfboek, dat nog gansch wit was.
Het kind,dat zijn schrijfboek miste,sprak er van
aan den noester Deze deed dadelijk een onderzoek.
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in de school; en zie! men vond het gestolen boek
in den lessenaar van Hendrik. Zijn potlood en zijne
pennen werden door andere scholieren voor de
hunne erkend .... Welke schande voor Hendrik!
Daar stond hij nu, van diefstal overtuigd, en wist
11iets ter verschooning in te brengen.
10. -

Vervolg.

Ongelukkig kind! » sprak de meester,
« wat hebt gij gedaan? Gij neemt, wat u niet toebelJOort I Weet gij niet, dat de goede GOfl zulks
strengelijk verbiedt, en dat Hij den hemel voor de
dieven gesloten houdt?.. »
Hendrik begon te weenen en verborg zijn aangezicht van schaamte.
cc Geef dadelijk het gestolen goed terug, »
ging de meester voort, « want God vergeeft den
diefstal niet, tenzij de onrechtvaardigheid hersteld
worde. »
En Hendrik ging naar de schoolmqkkers, die
hij bestolen had, en gaf den eenen zijne pennen,
den anderen zijn potlood, den derden zijn sehrijfboek weer; doch hij durfde geen oog opslaan.
- «( 'Veet ook, Hendrik, J) sprak nog de meester,
«( dat ~en dief ophoudt een eerlijk man te zijn;
dat het gevangenhuis VOOI' hem is opgericht, en
dat iedereen hem veracht. Zeudt gij willen als een
-

c

J

-8eerlooze uw leven slijten, en, na den dood, nog van
den goeden God verstooten zijn? »
- « Neen, meester, ) snikte Hendrik, « ik zal
nooit meer stelen. »
En Hendrik hield zijn woord.
Neem nooit een griffel, pen of cent,
Al zijn 't geringe zaken;
Want, wie zich vroeg aan 't klein gewent,
Zal eens tot 't grool geraken.
U. -

De schrijftafel.

De schrijftafel bestaat uit eenen lessenaar en
eene bank.
Zij is geheel van hout. Het is de schrijnwerker,
die de schrijftafel maakt.
Aan den lessenaar, onderscheidt men vooreerst
het blad, dat schuins ligt. en van het eene tot het
andere uiteinde gaat.
Onder aan het blad, staat een latje, dat de boeken of leien belet af te vallen.
Van boven, bevindt zich een smal plankje, zoo
lang als de lessenaar, dat waterpas ligt, en waarin
de inktpotten staan.
Het binnendeel des lessenaars is in kassen
~erdeeld, die van voren open zijn. Elke leerling
heeft eene kas, om er zijne schoolzaken in te
leggen.

-9De lessenaar steunt op drie beenen, die door
dwarshouten vereenigd zijn.
De bank staat vóór den lessenaar, en is aan
denzelven vastgemaakt.
Zet u altoos recht op de bank. Het is zeer ongezond, lang met gebogen rug en ingedrukte borst te
zitten.
12. - Het bord, het krijt, de spons.

Het bord hall~t aan den muur. Het is van hout
gemaakt en zwart geverfd.
Men schrijft er op met krijt.
Wit op zwart steekt af; daarom, kan men zoo
goed zien, wat met krijt op het bord geschreven il';.
Het krijt komt uit de aarde; heL behoort tot
de steenen.
Men reinigt het bord met eene spons.
De spons is licht en veerkrachtig; zij heeft eene
rosse kleur, en is met menigvuldige gaatjes doorzaaid.
De spons komt uit de zee. Zij behoort tot de
plautdieren, en heeft dus geleefd.
De spons is toch een aardig dier I
13. -

De goede scholier.

Herman is een knaap, die aan alle scholieren
tot voorbeeld mag gesteld worden. Hij is zijnen
meester gehoorzaam zelfs in de minste zaken; hij

-
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is beleefd, dienstvaardig, twist niet met zijne
schoolmakkers, en lacht niemand uit. Ook wordt
hij nooit geplaagd, want alle kinderen houden
veel van hem.
Als hij 's morgens in de school komt, is hij wel
gewasschen en gekamd. Zijne kleederen zijn altoos
zindelijk, want hij vreest dezelve te bemorsen.
In zijne boeken, is geene inktvlek of geen
scheurtje te vinden. Herman's ouders zijn niet rijk;
en nieuwe boeken, dit weet hij, kosten geld. Ook
zal zijn broertje nog al de boeken kunnen gebruiken, waarvan zich Herman bediend heeft.
14. -

Vervolg.

Als de meester iets uitlegt, luistert Herman aandachtig toe, om geen woord te verliezen. Ook, weet
hij altoos te antwoorden, wanneer hij ondervraagd
wordt.
Zijne opstellen zijn zorgvuldig geschreven; en
zelden, vindt men er meer dan twee of drie fouten
in. De meester prijst hem dikwijls, en toont zijn
werk aan slordige scholieren.
In de school, is Herman stil, maar als het speeltijd is, bemerkt men geen knaapje zoo lustig als hij.
Op straat, groet hij beleefd de personen, die hij
ontmoet of voorbijkomt. Hij blijft niet langs den

-
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weg slenteren, als de school nit is; hij gRat re
gclrec.ht naar huis. Danr, maakt hij zijn opstel; en
eerst als dit gedaan is, en hij zijnen ouders geenen
dienst bewijzen kan, gaat hij speleI1.
'15. - Kaatje.
Onz' Kaat is eene jonge meid
Yan zoo een jaar of ze\'en,
Die alles vraagt, en uren schreit,
.\ Is men 't haar niet wil geven.
Verneemt men haar getier op si raat :
\I-Hoorl» zegt men, «hoor de stoute Raat I •
Als Kaatjen op den school weg is,
Blijft ze alle slondell kijken
Naar winkels, paarden, vogel, visch :
Dit doet haar ij ver blijb.en.
Ook komt zij iu de school te laat:
IC. - - Ei I » deukt men, «daar is luie Kaat I ]I
Haar schoenen zijn met slijk bedekt,
Zij trap~ in moer en plassen;
Haar hoeken zijn met inkt bevlekt,
Haar handen niet gewasschen.
Als zij met andere meisjes gaat,
Wijst iedereen op vuile Kaat.
Baar lessen zijn niet half geleerd,
Haar som kan zij niet maken;
Geeft ze eens een antwoord, 'i is verkeerd:
Ze is dom in alle zaken.
De meester weet mel haar geen raad :
-Gij blijft,» zegt hij. IC. de botte Kaat 1 »

-
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Zij baart haar oudren veel verdriet,
Steelt geld, om koek te koopen;
Zij liegt, bedriegt, en bidt ook niet;
Wat is van haar te hopen?
Als zij zoo voortgaat in het kwaad,
Krijgt Heintje pek de booze Kaat .
..

_-------------TWEEDE HOOFDSTUK.
HET VADERLIJKE HUIS.

18. -

Het huis uitwendig beschouwd.

Het huis, waarin de kinderen met hunne ouders
wonen, is hun vaderüjke huis.
Het gedeelte des huizes, dat tegen de straat komt.
noemt men deIl voorgevel.
Aan den voorgevel, bemerkt men eene deur of
poort, en verscheidene vensters.
Vele huizen hebben eene verdieping. Dit zietmen
aan de tweede rij vensters, die,boven de andere,iD
Voorbegrippen uit de taalkunde.
JlECHTSCHRIJVING.

§ i. Eén medeklinker tusscht!n twee klanken.
He-meI, a-vond, zo-mer, droe-vig, schij-nen.
Wanneer, lusschen twee klanken, slechts één medezJinker staat, dan behoort deze medeklinker tot de volgende lettergreep.
VOOI\BEF..LDEN.

BESCHOUWING.

-
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voorgevel staat. Er zijn ook huizen, die twee en
zelfs drie verdiepingen hf'bben.
De muren des huizes zijn van steen, of van hout
en kleiaarde gemaakt.
Op de muren, steunt het dak, dat met pannen,
schaliën of stroo gedekt is. Het dak ligt schuins,
opdat de regen er gemakkelijk van afloope.
In landen, waar het weinig regent, zijn de daken
der huizen meestal plat.
17. -

Rijkdom geen geluk.

Wanneer ik langs de straten ga,
En vóór de hooge huizen sta,
Die boven andre prijken,
Dan denk ik : wie zoo heerlijk woont,
Wordt zeker reed" op aard' beloond:
Gelukkig zijn de rijken I
Waarom is \'ader niet zoo.rijk?
Waarom ons huis zoo ol1gelijk
Oefeningen.

I. Schrijf de hierna volgende woorden in lettergrepen afgedeeld:
Keuken, zijde, koning, nagel, bezem, spade, adem, koude, ezel,
gave, wagen, wever, boter, paling, zwavel, haver, koren, molen,
'lader, moeder, broeder, kemel, hamer, leering, zadel, zuring, laken,
schade, honing. Adam, Eva, Abel, Sara, Namen, Gouda.
11. Doe hetzelfde met:
Moedig, zeker, droevig, hevig, zuivllr, leelijk, levend, geleerd, gezond, beleefd, brave, rijke, schoone, roode, gele, bruine, blauwe;schrijven, dragen, mogen, booren, zagen, voegen, meenen, wanen,
weten, komen, baden, druipen, siapen, rieken, malen, nemen,
blazen.

-1lI-

Aan dat, waar velen wonen?
En toch is vader braaf en goed;
Hem, die zooveel aan armen doet,
Zou immers God ook loon en ?
Maar g-inder, woont éen rijke man,
En ieder arme spreekt er van,
Dat hij zoo zwaar moet lijden :
Hij ligt aan 't bed gekl uisterd neer,
En, gav' hem God gezondheid weer,
Hoe zou hij zich verblijden!
Het moet dan zeker niet zoo zijn,
SI:Loon rijkdom ons geluk hier schijn' :
Gelukkig zijn soms de armen;
Die man bood' wis zij n ganschen schat,
Indien een arme tot hem trad',
En hielp' hem uit erbarmen.
Al is ons huisje dan niet groot,
Al hebben wij slechts daaglijksch brood,
Zou ik dat minder achten?
Ik weet nu, dat geen rijkdom baa t ;
En wie zich overgeeft aan 't kwaad,
Moet 's Hemels straf verwaehten.
(P. J. V. Du,,.,au.)

18. -

/let inwendige des huizes.

Als men het huis binnentreedt, bevindt men
zich eerst in den gang of in het voor/wis. Aldaar,
§ 2. Twee medeklmkers tussclten tlUt!e klanken.
VOORBEELDE.\".

Zol-der, waar-de, em-mer; nut-tig,

aar-dig; blaf-fen

l1.11at-sen.
BESCHOUWlNG. Wanneer, tusschen twee klanken, twee medeklinkeri
staan, dan Lehoort de eerste medeklinker tot de voorgaande, en de
tweede lï!t'dcklinker tot de volgende lettergreep.

-

15 -

ziet men links en rechts de deuren der verschil
lende vertrekken.
Eene der deuren is die der keuken.
In de keuken, worden de spijzen bere:d. Aldaar,
bemerkt men tafels, stoelen, kasten, ketels, pannen, potten, enz.
Aan een der muren, hangt een uurwerk of
hodoge.
Bezijden de keuken, heeft men de eetkamer;
en tegenover de eetkamer, is de zaal, waarin men
de bezoekers ontvangt.
De andere plaatsen zijn slaapkamers.
Onder het dak, is de zolder,. en onder het huis,
is de kelder.
Op den zolder, legt men graan, hout en velD
andere dingen.
In den kelder, legt men bier, wijn, aardappelen.
enz.
Oefeningen.

rn.

Scl/l id de letleryrtpen in de volgc1ldewoorden .

Mantel, zilver, llwester, zuster, kwakllel, schepper, baksel, bliJ<:sem,
mastik, kwartier, het'der, marmer, kudde, dakte, kelder, gulden,
rechter, schimmel, wortel, leerling, rupsen, takken, butten, ratten,
ribhèn, schubben, tongen, korven, paaeden, armen. borden
pennen.
IV. Doe eveneens met:
Rustig, waardig, machtig, plechtig, zonnig, mors:/5, donker,helder,
welkend , wilde, woeste, witte, zwarte, strenge j - vullen, willen,

18. -
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Het welgemanierde kind.

Pieter is door zijne ouders we] opgevoed geworden, en heeft ook de lessen van welgemanierdheid, die de meester in de school geeft, wel in acht
gr.nomen.
Als hij een vreemd huis moet ingaan, belt hij eerst
zachtjes aan, of klopt, niet te hard, aan de deur,
en wacht dan, totdat men hem komt opendoen.
Hij reinigt zijne schoenen, eer hij ingaat, en
groet beleefd den persoon, die hem binnenlaat.
Als hij in eene plaats geleid wordt, houdt hij
zijne muts af, en gaat niet zitten, voordat men
hem een en stoel aanbiedt.
Hij zit recht op zijnen stoel, en wacht zich wel
dien van onder met zijne schoenen te bemorsen.
Hij spreekt met de grootste beleefdheid, en voegt
altoos « Mijnheer,) «Mevrouw,» of een dergelijken naam, bij hetgeen hij zegt.
Als zijn bezoek geëindigd is, staat hij op, zet
zijnen stoel ter zij, en groet, bij het uitgaan, de
personen yan het huis.
helpen, knallen, bidden, zitten, merken, kermen, hurken, erven,
bassen, kloppen, talmen, werpen, planten, putten, dansen, binden.
§ 3. Drie of meer medeklinkers tusschen twee klanken.
VOORBEELDEN. Mark-ten, erw-ten, warm-te, zorg-den ; - dien-stig.
wen-schen.
BESCHOUWING. Wanneer, tusschen twee klanken drie of meer me-

17
Beleefdheid is de schoonste gave
Van het welopgevoede kind;
Eenieder is hem toegenegen :
Geen onbeschofte wordt bemind.
20. -

De deur.

De deur is van hout gemaakt. Zij is doorgaans
leven of acht voet hoog, en slechts half zoo p"eed.
De vorm der deur is langwerpig-vierkant.
Aan eene deur, onderscheidt men gewoonlijk
twee paneelen, die door een lijstwerk verbonden
liJD.

De deur draait in harren of hengSt,Is; zij valt
toe op eeDe klink, en sluit met een slot.
Om het slot te bewegen, heeft men eenen sleUf.,..
lloodig.
De harren, de klink, het slot en de sleutel zijn
doorgaans van ijzer.
De deur dil'nt, om de plaatsen in- en uit te gaan.
Sla nooit de deur hard toe, dit is eene grofheid.
Jtklinkers voorkomen, gaat slechts één der1.elve tot de volgende
lettergreep over.
S/ en sch zij n uitgezonderd; deze blijVllD, in dit geval, gewoonlijk
te laUlcn.
Oefeningen.
V. Schrijf met de lettergrepen gescheiden.

Kalmte, harkten, sterkte, wcrktcn,galmde, barnde, dankte, scherpte,
tornde, hurkten, slurpte, wenkte, lonkte, snorkten, welfde, golfde,

2

- 18Werp ze ook niet open, of kruip niet in door eene
reet; dit laatste geeft schuwheid te kennen, en
laat vermoeden, dat men niet dikwijls in deftige
huizen geweest is.
21. -

Het venster.

Het venster staat in eene opening van den
muur.
Men ont!erscheidt aan een venster de raam, het
kruiswerk en de ruiten.
Oe raam en het kruiswerk zijn gewoonlijk van
hout gemaakt; de ruiten zijn van glas.
Tusschen de ruiten, staan dunne latjes van hout
of ijzer.
De schrijnwerker maakt het houtwerk des vensters, en de glazenmaker zet de ruiten.
Oudtijds, stonden in de vensters menigvuldige
kleine ruiten, die met strookjes lood aan elkander
verbonden waren.
De vensters gaan meest in het midden open.
Elke helft derzelve noemt men een vleugel.
kweernde, vormde, stormde, volgde; - bolster, halster, eerste,
laatste, jongste, blankste, ernstig, angstig; - menschen, visschen,
FJ'anschen.
§ 4. Twee klanken na elkander.
Lui-aard, draai-en, No-ê, Ca-in.
Wanneer twee klanken na elk.ander komen, dan
scheiden de lettergrepen tusschen beide af.
VOOllBEELDEN.

BESCHOUWlNG.

-
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Het bovendeel des vensters is gewoonlijk van
één stuk, en kan niet geopend worden.
Door de vensters, dringt het daglicht lil de
vertrekken.
Men moet de vensters dikwijls openzetten, om
de lucht in de woning te vernieuwen.
Plaats u nooit in den tocht van vensters of
deuren. Wees ook voorzichtig, als gij uit een openstaande venster kijkt, om met het lichaam niet te
zeer voorover te helleu. Indien gij het evenwicht
verlood, zoudt gij uitvallen, waarhij gij u zwaar
zoudt kwetsen, of zelfs het leven verliezen.
'Z'Z. -

De kevie.

De ke1lie is nu vaardig :
Waar is het vogelkijn?
Opdat het moge zingen,
Opdat het moge springen,
Hier, vóór mijn vensterlijn.
De kevie is nu vaardig:
Waar is het vogelkij n ?
Opdat zijn schoone wijzen
Den Schepper mogen prijzen
Hier, vóór mijn vensterlijn.
Oefeningen
Vl. Schrijf met de lettergrepen gescheiden:
Keien, leien, buien, bijen, vijand, moeial, zaaien, maaien, kraaien,
snoeien, stoeien, fraaie. paaien, dooier. plooien, kneuêu, knieën,
ruien, zeeën, 'll7eeên, Saül, Moab, Joël,
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De kevie is nu vaardig :
o kom, lief vogelkijn I
Verlaat de groene wouden:
Hier, zult ge feestmaal houden,
Als het zal winter zijn.
23. -

De schaprade, de linnenkast, de kleerkast.

De schaprade of etenskast is eene groote houten
k ast, waarin men brood, boter, kaas en andere
spijzen bergt.
De schaprade heeft ééne of twee deuren.
Van binnen, zijn planken, waarop mcn de spijzen plaatst.
Eene kast met laden, waarin men lijnwaad, en
ook. halsdoeken, handschoenen, enz. legt, is eene

linnenkast.
De kleerkast is zeer

hoog~ Daarin, hangt men
mantels, rokken en andere kleedingstukken.
Wanneer men de kleederen nict in de kast sluit,
verschieten derzelver kleuren door het zonnelicht;
ook kl('eft er het stof der kamers aan, of zij
wurden van de motten verknaagd.

§ 5. Woorden van meer dan twee lettergrepen :
VOORBEELDEN.

Har-te-lijk, wil-der-nis, be-min-ne-lijk.
Oefeningen.

VII. Scheid de lettergrepen in de volgende woordell :
Koningin, heerschappij ,spaarzaamheid, verbroedering, priesterdom,
heer1ükheid, droefenis, wangedrocht, hemeling, duisternis, gel'ust-

14. -

21
De spiegel.

De spiegel bf'staat uit eèn glas en eene lijst.
Het glas des spiegels is, aan de rugzijde, mei
cene laag kwikzilver of een dun blaadje tin
overdekt.
In den spiegel, ziet men het afbeeldsel der
voorwerpen, die zich vóór denzelven bevinden.
Opdat de vOOl'werpen zich trouw afbeelden,
moet het spiegelglas zeer glad en vlak zijn.
De raam des spiegels is doorgaans van hout gemaakt, dat fraai geverfd, of zelfs verguld is.
Er zijn spiegels van allerlei grootte en vorm.
Kleine l'onde spiegels, die men in den zak steken
kan, noemt men zakspiegels; en groote spiegels,
die men aan dcn muur hangt, worden wandspiegels
geheetcn.
Men gebruikt den spiegel, als men zich aankleedt. Het is zeer onbetamelijk) dikwijls vóór den
spiegel te staan: hierdoor, geeft men een bewi.i~
vun ijdelheid, en de ijdelheid mishaagt aan God.
heid, populier, eieren, slordigheid, gebuurschap, kamerling, beIer
nis,overwinnillg, dorpeling, artsenij, eigendom, zorgvuldigheid
begeerlij I,heid, vl1rwilllenis, herinnering, bekoorlijk hein, nalatenschap, gel uigenis.
VIII. ("{'rvolg.) Broederlijk, wonderbaar, aangenaam, ijselijk,
hnlprloos, nallrstiglijk, ordeloos, onleesbaar, vaderlijk, ingetogen,
voortreffelijk, aantTcldu!lijk, engenaakbaar ; - rekenen, be elen

-
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22De kleederen.

Oe voornaamste klcedingstukken zijn de manhol, de jas, het vest, het hemd en de broek.
De hoed is een IlOo{,ldeksel " de muts en de pet
ook.
Laarzen en schoenen noemt men schoeisel.
De landlieden dragen meestal klompen aan de
voeten. Deze zijn van hout, en worden door de

klom pmakers vervaard igd.
De kleermaker maakt de me~ste kleedillgshl k kl-u
der mannen; de naaister, die der vrouwen.
, De mantel, de jas, het vest en de broek zijn
doorgaans van laken; het hemd, van linnen of
katoen; de kous, van wol.
De vrouwen dragen ook zijden kleederen.
De laars en de schoen zijn van leder; de hoed,
vaIl vilt of zijde.
De hoedl'nmakcrmaakt de hoeden der' mannen;
de modiste, die der vrouwen.
gedragen, vertrekken, wantrouwen, herhalen, beminnen, verlellen,
verliezEn, bezwijken, verfoeien, hervallen, ontvangen, geworden,
gewroken, gezwommen, verzwegen.
§ 6. Samengestelde u'oorden.
VOORBEELDEN. Kerk=deur, berg=vlas. fruit=hlOffi, kool=zwart.
boog=rood, door=gaan.

-
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Dekleederen dienen, om ons lichaam te Leschut.
ten ; zij dienen ook tot opschik van hetzelve.
De ijdele mensch verhoovaardigt zich op een
schoon kleed, maar de verstandige veracht de
optooisels des lichaams.
* *
Dikwijls, ziet men fiere knapen,
Naar de modes opgezet,
Hunnen mede maat verachten,
Om zijn nederig toilét. .,.
Alaar hoe vindt men zich bedrogen,
Als men 't kleed alleen heziet !
't Is een spreekwoord zelfs geworden:
c 't Kleed en maakL den man toch niet. »
28. -

De tafel.

De tafel heeft een blad, en gewoonlijk vier'

been en of poolen.
Er zijn ook tafels, die maar één been hebben,
dat zich van onder vertakt, of in een zwaar voetstuk gevestigd is.
De beenen der tafel zijn meest van boven door
lijsten vereenigd, die een gestel voor het blad uitBESCHOUWING. 10 samengestelde woorden, wordt elk lid der samenstelling afzonderlijk gespeld.
Oefening,
IX. Schrijf gescheide7J .
Halsband, boomvrucht, steenkool, lastdier, kapstok, huishond, land.
man, scbrijfboek, schoolhuis, stadspoort, boomwol, slijpsteen, inkt·
pot, domkop, vlierhout, dakpan, drukper~, zeekalf, zintuilt, aardbol,
Zondag, Grasmaand, beekgras, valdeur, postpaard, kaartspel, meel-

- 24maken. In dit gestel, bevindt zich doorgaans eene

lade.
Aan de lade, is een knop, waarmede men z~
opentrekt.
Het blad der tafel is vierhoekig, rond of langwerpig-rond.
De tafel is gewoonlijk van hout gemaakt. Ecnige
tafels hebben een marmeren blad; nog andere,
een blad van porselein.
In de tuinen, ziet men tafels, die geheel van ijzer
z1Jn.
De tafel dient, om er op te eten of te werken.
~n.

-

Het tafelgerief.

Wanneer wij aan tafel gaan, om het middagmaal te nemen, v inden wij dezelve gedekt. Wij
zien er sclzotel.fI met spijzen, bOt'den, drinkglazen,
zout- en pepervaten, rnlJssen, vorken, lepels, enz.
Al deze voorwerpen te l.amen noemt men het

tafelgerief·
spijs, wijnstok, Lichtmis, Paaschfeest; - grasgroen, ijskoud,
goudgeel; - bi}.;taan, voordoen.
§ 7. Samenge8telde woorden, welke deeu volgens de 'U1'oegere
regels, deel.s volgens die der samenstelling moeten
gescheiden worden.
VOORBEELDEN. Paar.den=stal, huis=ge·rief; hand=werks=maL
Oefeningen.

X. Schrijf gescheiden, gelijk in de voorbeelden :
Vingerhoed, rozeblad, akkerbouw venslcI'ruit, spiegelglas, linae-

-
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De borden en schotels zijn van tin of porselein
gemaakt, en min of meer diep, volgeris de spijzcn~
welke zij moeten bevatten.
De drinkglazen worden onderscheiden in bicr-,
wijn- en likeurglazen. De bierglazen zijn de
grootste. De wijnglazen hebben den vorm van
kleine bekers. De likeurglazen hebben denzelfden
vorm, maar zijn veel kleiner nog dan de wijnglazen.
Aan een mes, onderscheidt men het lemmer
en het hecht. Het lemmer is van staal; het hecht,
van hout of been.
Men gebruikt aan tafel het mes, om vleesch,
brood of fruit te snijden.
De vork is van staal, van tin of van zilver. Zij
heeft vier tanden en eenen steel. Zij dient, om
groenten , vleesch, enz. aan den mond te brengen.
De lepel is van blik, van hout, van tin of vun'
zilver. Hij heeft eenen steel en een blad. Het blad
is uitgehold, wijl de lepel gebruikt wordt, om vloeibare spijzen op te vatten.
~oom, bijenkorf, hazelnoot, zwemvogel, Noordenwind, jàchtgeweer,

hagelbui, patrijshond, schoenmaker, regenwolk, bezembinder,
vaderland, kindermeid, hoofddeksel, weefgetouw, regenwater, 100verkrans, pennemes, luchtverschijnsel, wonderwerk.
XI. (Vervolg.) Aardappelstruik, Kerstmisroos, ingaogspoort, zondagskleed, pereboomschors) regenboogskleuren, aardrijkskunde,
geloofsbelijdenis, \iefdesbetuiging; - rozekleurig, slaapdronken,

-
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Een grooten lepel, waarmede men de borden
vult, noemt men een dlenlepel.
28. -

Hoe men zich aan tafel gedragen moet.

Zit niet te dicht bij de tafel, en ook niet te vcr
er van af.
Spreid uwe servet op uwe knieën open, maar
maak ze niet onder uwe kin vast.
Plaats uw voorarm op de tafel, maar uw elleboog niet.
Neem den lepel tusschen de twee eerste vingeren
en den duim, en neem de vork en het mes met de
volle hand.
Slurp nooit hard uit den lepel, en laat bij allesJ
wat gij eet, zoo weinig mogelijk het gerucht uwer
lippen hooren.
Als gij vleesch gesneden hebt, wisch dan het
mes af op uw brood, eer gij het nederlegt.
Geeft gij iemand een en lepel, eene vork of een
mes over, keel' het altoIJs met den steel naar hem
toe.
openhartig, wisselvallig, medelijdend, achterdochtig; - schoonmaken, d\varsboomcn, redekavelen, doelschieten, straatslijpen.
tegenspreken, knikkebollen, -watertanden.

§ 8. Geslolene en opene lettergrepen.
VOORBEELDEN. Geslotene lettergrepen: Daad, aas, meest, voor-deel.
Opene lettergrepen Nu, lei, va-der, me-ten, ko-men.
BESCHUUWING.

Wanneer eene lettergreep op ééneD of meer med.-

-
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Necm geen zout of peper met uwe vingeren,
noch met den sleel van uwe vork of uwen lepel,
maar gebl'uik daartoe de punt van uw mes.
Drink n w glas niet in éénen teug uit, en reinig
uwc lipp(~n, eer gij drinkt.
Neem nooit meer spijs, dan gij gebruiken kunt.
Leg de beentjes van het vleesch op den kant van
uw bord, en werp ze niet onder de tafel) zonals
slecht opgevoede kinderen doen.
Bid vóór en na het eten: een goede Christen laat
dit nooit, waar hij zich ook bevinden moge.
29. -

De stoel.

Oe deelen van cenen stoel zijn de poolen, de zit
en de rnglellning.
De pooten zijn ten getalIe van vier.
De zit is meestal vierkantig; hij is van hout,
van biezen of van stroo gemaakt. Eenige stoelen
hebben een zit, die met stof overtrokkcn, cn
met haren opgevuld is. Een zit van biezen of
stroo noemt men mat.
klinkers eindigt, zegt men, dat zij gesloten is; eindigt zij op eenen
klink"r, dan beet men ze open.
Oefeningen.

XII. Duid in de hierna volgende woorden de gestolene en de opene
lellergrepen aan, door één streepje (-) bo v, n de eerste, en een hall
cirkeltje (v) boven de anll e"e te plaatsen.
B. V. Kämer, vreugde.

-
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De rugleuning dient, om er met den rug tegen
te rusten.
Een breede sloel met armen noemt men een

leuningstoel of zetel.
Men staat op van den stoel, om iemand eer te
bewijzen.
Eerbiedig steeds de hooge jaren,
Uit christen zin en plichtgevoel j
Ondek u vóór de grijze haren,
En bied den ouderling uw stoel.
30. -

Het bed.

Men onderscheidt hoofdzakdijk aan een bed hei
ledikant en het beddegoed.
Het ledikant is van hout, soms van ijzer.
Door beddegoed, verstaat men de matras, hei
onderbed, de hoofdpeluw, het oorkussen, de laken.ft,
de dekens en de sprei.
De matras, de hoofdpeluw en het oorkussen zijn
met wol, paardenhaar of pluimen gevuld. De dekens zijn van katoen of wol; de lakens, van hennep of vlas geweven.
Voeren, gramschap, paling, weide, plankje, vogel, rivier, speeltuig, aarde, koper, ijzer, geluk, tafel, negen, jongen, zolder, griffel
venster, bodem, gewoonte, reinheid, draver, lafenis, bezem, gulden.
meter, broeder, wagen, stilte, wijsheid, water, bericht, nabuur
genoegen.
X1II. (Vervolg.) Lui, boos, moede,zuiver, morsig, bezig, matie.
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Aan de meeste bedden, is ecne gordijn.
Mcn legt zich op het bed, om tc slapcn.
Een braaf kind vergeet nooit te bidden, eer hel
naar bed gaat; het bidt ook, als het opstaat, om
den dag met God te beginnen.
3t. -

Slaapt, mijne kinderen.

Slaapt, mijne kindren, in onschuld en vreê,
Thans nog verschoond van alle onrust en wee;
Sla<Jpt: heL is rondom u slil als een graf,
God wendt gevaren en leed van u af.
mijIJe kimlrell, 't is feestlijd voor u;
Later, ach later, is 'Illiet meer als nu;
Daalt eens de ZOI g op IIW bedsponde Ileer,
Kindren, dan slaapt gij zoo rustig niet meer.

~Iaapt,

Droomt nu van alwat uw harten verheugt,
Droomt vall het spel eu genotene vreugd ;
Weest niet bedpcht voor den donkeren Dacht,
De engel des Heeren houdt bij u de wacht.
Later ook, kindren, staat hij aan uw bed;
En, blijft !!,ij trouw aan Gods heilige Wet,
Dan draagt hij op naar hel hemelsch gebied
lederen traan, die uw oogen ontdieL
ged urig, beleefd, wijselijk, naarstig, genegen, spaarzaam, lustig,
zeker, boven, haastig, nederig, samen; - spelen, lo()pen, drijven,
maken, droomelI, sterven, kwijnen, meenen, denken, baleII, ziLten
wellschen, duren, sparen, gevell, bidden.

XIV. Duid evenzoo de gcslotene en opene lettergrepen aan in de aria
urste regels uwer leesles.

-
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- De schoorsteen.
De schoorsteen bevat den haard en de schouw.
a~.

De haard is van steen.
Aan den haard, staat doorgaans een vuurijzer,
waarop men hout} kolen of tmf brandt.
Des winters, plaatst men thans algemeen eene
kachel in den haard, omdat eene kachel meer
warmte geeft dan een open vuur.
De schouw begint, waar de haard ophoudt. Zij
is niets anders dan eent:' gemetselde pijp, die tot
boven het dak reikt, en waardoor de rook van hel
vuur uitgeleid wordt.
De rook laat in de schouweene zwarte en vettige
stof achter, die men "oet noemt; daarom, moet de
schouw van tijd tot tijd schoongemaakt worden.
Een man, die schouwen schoonmaakt, IS een

schoorsteenveger.
aa. - Nader niet te dicht bij !tet vuur.
Eene arme moeder was verplicht hare wo§ 9. Schrijfwijze der lange

A

en u.

VOORBEELDEN. Daad, daden, dadelijk; - ik haat, zij haten, hatelijk. Uur, uren; - muur, muren; - het duurt, het duurde, gedurig.
BESCHOUWING. De lange a en de lange u worden in geslotene lettergrepen dubbel (aa,uu), en in opene lettergrepen enkel (a, u) geschreven.

Oefeningen.
(De leerlingen maken het boekje dicht. en de onderwijzer dicteert

-
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ning voor eenige stonden te verlaten, om water te
gaan pullen.
Zij liet twee kleine dochtertjes te huis.
Het was koud, en de jonge meisjes, om zich beter
te warmen, naderden dicht bij het vuur.
o schrik! het vuur vatte aan de kleedjes van het
jongste kind, en, in weinige oogenblikken, waren
deze geheel in brand.
Het andel'e meisje poogde het vuur te blusschen,
maar vermocht zulks niet.
Intusschen, slaakte haar zustertje een ijselijk
gekerm; zij wierp zich op den grond, te midden
van de vlammen.
De oudste dochter liep naar buiten, en riep
om hulp. Juist kwam de moeder aan, die van den
put terugkeerde. Zij snelde in alle haast toe, en
\yolld haar kind bijna geheel verbrand. De arme
vrouw slaakte een snijdenden gil; zij vatte het
kind in hare bevende armen, en plofte het in eenen
emmer vol water.
de hieronder staande oefening. - Na het dictaat, verbeteren de kinderen hun werk op den tekst des boeks).

xv. Raad, raden; - raam, ramen, geraamd; - ik betaal, wij
betalen, betaald; - spraak, spraken, sprakeloos; - jaar, jaren,
jaarlijksch, verjaring, bejaard j - maat, maten, matigIijk j schade, ik schaad, schadelijk; - ik laat, zij laten, verlatenheid j sparen. ik spaar, spaarzaam, besparing; - Ik vermaan- wij ver-
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fklaas I niets kon meer helpen. Eenige uren
laler, stierf het verbrande wichtje aan onbeschrijfelijke pijnen.
Kinderen, vergeet dit voorbeeld nooit, en wacht
u wel dicht bij het vuur te naderen.
34. - Het uurwerk.

Er zijn drie soorten van uurwerken.
De groote uurwerken, die men aan deu muur
hangt, worden meest klokken geheetrn; de kleine,
die men in den zak draagt, heeten zakhorloges
(zakuurwerken); en de uurwerken, die onder CPH
!:llazen bol of vaas op den schoorsteenmantel staan,
!Jeeten pendules.
Alle uurwerken hebben eene uurplaat, waarop
gl'talmerken staan, die aan de twaalf uren van den
dag en van den nacht beantwoorden.
Men ziet er ook twee wijzers, een langen en een
korten. De lange wijzer duidt de mjnuten i de
hor,te, de uren aan.
IHanen, de verlllaning; - hij dwaalt, zij dwalen, een dwaalweg,
eens dwaling.
XVi. Zuur, zure, zuurder, zUl'ing; - vuur, vuren, vurig, ge\uurd; - ik huur, wij huren, een huurling; - schuur, schuren,
ingeschuurd; - buur, buren, buurt, naburig; - ik stuur, zij stureJl
I\e~tuurd; - guur, gure, guurheid; - borduur, borduren, bOl<
duursel; - ik stuur, zij sturen, gestuurd.

- 33Binnen in het uurwerk, slaah vere raoertjes,
die draaien, en de wijzers doen voortgaan.
De radertjes worden, bij de hangende klokken,
rioor gewichten en eenen slinger in beweging
~ebracht.

De gewichten moeten alle dagen opgetrokken
worden.
De pendules hebben geene gewichten, en de
zakuurwerken hebben noch gewichten, noch L,liu~er; deze uurwerken worden door eene veer in
beweging gehracht, en bij middel van eenen sleutel
opgewonden.
ln de tuinen, ziet men zonnewijzers, die ook
het uur aanduiden; doch slechts, als de zon schijnt.
35. - Het uurwerk en de zonnewijzer.
Eenmaal, zag, bij mistig weder,
De horloge nevens haar
Eenen stillen zonnewijzer:
« Zie dan, vriendje, zijt gij daar?
Sprak zij met een spottend wezen,
« En gij zegt nog niemendal 1...
Kloek aan I laat u toch eens hooren,

§ t O. Schrij(wiju der lange

E.

VOORBEELDEN. Beek, beken; - streek, streken; - week, wekeo.
Sleen, steenen; - been, beenen; - ik leer, wij leeren, geleerd.
BESCHOUWING. De zachtlange e wordt in geslotene lettergrepen
dubbel (ee); in opene lettergrepen, enkel (e) geschreven. De scherp
!aulfl' e schrijft men altoos dubbel.

:3
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Zeg mij eens, wat uur IS 'l al?»
• 'k Weet niet, » zei de zonnewijzer,
- « Wie hadd' dit van TI gepeisd I
Wel, ,,"at staat ge daar te gapen,
Als ge toch geen uren wijst? »
- «Ol» zegt hij, Cl ik kan n iet "'ijzen,
Zoo de zon mij niet bestraalt;
'k \Vacht, om TI bet uur te zeggen,
Tot zij schijnt op mijne naald.,. »
-«Wacht al aan, sprak onz' hol'1oge,
l\lorgen kunt ge er nog wel staan I
Ik heb met de zon geen zaken,
Om mijne uren rond te gaan.
't Zij bij avond of bij morgen,
Als men 't uur maar weten wil,
Kali ik ieder'een hAL zeggen.
Hoor 1 hier is 't weeral! zwijg stil :
Tang!... tang!. .. tang!. .. lang!. .. juist vier uren
Ha 1 dil is altijd van pas,
-

Doch, terwijl nu onz' horloge
Daar zoo fel aan 't praten was,
Kwam opeens de zon te scbijnen,
Wijl een wolksken zich ontgaf,
En zond een van hare stralen
Op dell zonnewijzer [l f.
Deze, door dit licht getrotfen,
Wees: viel' uren en drie kwart.
- « Uurwerk! » sprak hij, heel bejaard,
«Gij moet opgewonden worden;
Oefeningen.

XVII. [Dictaat.] De lange E's,in deze oefening voorkomende,zijn alle
wchtlang.
Ik spreek, wij spreken, sprekelij k ; - ik. leef, wij leven, levend,
geleefd; - ik schreef, wij schreven, geschrevtln; - weven, hij
weefde, geweven; - meten, ik meet, meting, onmetelijk.; -lezen,
iJl. lees, lezing, lezer, leesbaar; - weten, hij weet, onwetend: -

-
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Loop maar gauw, want zijt mis i
Wil zoo haastig niet meer spreken,
Als men vraagt, wat uur hel is.
Gij beweerdet, dat ge aan ieder,
De uren altijd zeggen zoudt;
Maar hij zou zijn broek wel scheuren,
Die zich op uw woord betrouwt.
Als de zon mij niet komt licbten,
Zeg ik vrij: ik weet het niet.
Wil \'oortaan ook maar beslissen,
Als gij goed uit de oogen ziet. ,

* *
Eerst gepeinsd, en dan gesproken,
Is voorwaar het fijn van 't spel;
Doe gelijk de wijze mannen,
Zeg niet veel, maar zeg hel wel.
30. -

De spijzen.

De voornaamste spijzen der menschen zijn ~
vl('('sch, brood) groenten, peulvruchten, eieren,
boler en kaas.
Wij eten het vleesch van runderen, schapen,
zwijnen, herten, hazen, konijnen, patrijzen, kiekens) eenden) enz.
Tot de groenten of moeskruiden) behooren
spelen, gespeeld, ik speel, speeltuig; ming; - wees, geweest, aanwezig.

nemen, hij neemt, aanne-

XVIII. Voornaamste woorden, waarin de scherplange e voorkomt.

[Dic/aat. ]
Been
beel

een
t'.t'Jr

heesch
heet

leelIjk
lellD

scheede
scheef

vee

veer

lee
zeep

- 36roode en witte kooIen, krulkooien, bloemkoolen
en spinazie.
De peulvruchten, die gegeten worden, zijn witte
boonen, erwten en dikke boonen.
Verder, eet men ook wortelen, aardappelen,
rapen, asperges, enz.
Het brood wordt van rogge- of tarwemeel gemaakt.
De eieren, die op tafel gebracht worden, zijn
hoendereieren. De eieren van eenden, ganzen of
kalkoenen zijn niet zoo fijn van smaak.
Boter en kaas maakt men van melk.
Het fruit behoort ook tot de spijzen. Onder den
naam van fl'uit, verstaat men appelen, peren,
krieken, pruimen, abrikozen, enz.
37. -

De bedorvene abrikozen

Frans verkeerde sinds ('enigen tijd met slechte
gezellen. Zijn vader had hem reeds dikwijls verzocht, dat hij deze booze jongens zou daarlaten:
« Gij zult ook boos worden, gelijk zij, » sprak de
vader met ernst.
beIeedigen
bleek
breed
deel en
deesem
eed

geen
heeten
geesel keer
geheel keeren
gemeen kleed
gereed k.weelen
heer
kweeken

Ieenen smeeken
leeren streelen
meenen teeder
mees
teeken
preeken teen
twee
reep

vleesch
week
weenen
wees
wee
wreed

zeor
bezeeren
zeever
zweep
zweet
zweeteD
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«Vrees niet, vader, jl antwoordde Frans,
tij zullen mij niet bederven; ik zal hen, integendeel, door mijn goed voorbeeld, tot de deugd terughrengen.
D,· vader zeide gpen woord meer.
Ecnige dagen later, bracht hij zijnen zoon een
korfje abrikozen uit de stad mede.
(( Daar, Fransje,» sprak hij: « deze abrikozen
zijn voor u ; maar gij moet nog vijf dagen wr,chten, eer gij ze opeet. Wij zullen, daarom, het korfje zoolang wegzetten. »
De knaap onderzocht eerst de abrikozen nog
eens goed.
ti. Ei I vader,» riep hij: wat is dat ? el' liè5 t
eene rotte abrikoos te midden der goede 1... »
- ({ Laat maar, kind,» sprak de vader hed bedaard: (( de goede abrikozen zullen die bedol"vcne
vrucht wel weder gezond maken. »
38. -

Vervolg.

Toen de vijf dage.n verJoopen waren, haalde de
§ f L SchriJfWijze der lange o.
School, schol 'Ij - zoon, zonen-;- troon, tronen.
-- Boom, boornen; - stroou> stroomen ; - ik hoor, wij hooren.
H~;SCHOUWING. De zachtlange 0 wordt in geslulene leltergrepeo
dubbel (00) ; in ope1e lettergrepen, enkel (0 )geschreven.
De scherplange 0 schrijft men altoos dubbel.
VOORBEELDEN.

-
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vader het korfje weder vóór den dag, en reikte
het zijnen zoon toe.
Frans opende het, en zie I al de abrikozen waren bedorven.
- « Maar vader,» vroeg de knaap met droefheid, « waarom liet gij ook die slechte abr'ikoos
te midden der goede? zij heeft al de andere aangestoken I
« Mijn kind, » antwoordde de vader, c ik
wilde u eene les geven. Gij ziet, dat al de goedE
abrikozen te zamen niet ééne slechte hebben kunnen goed maken, maar dat zij, integendeel, alle
door haar zijn bedorven geworden; hoe wilt gij
dan alleen uwe booze gezellen verbeteren, of zelfs
braaf blijven onder hen?
Frans zweeg, en van dien dag af, ging hij nooit
meer met slechte kinderen om.
Oefeningen.

XIX. [Dictaat.] De lange o's, in deze oefening voorkomende, zijn
zachtlang.
Gij moogt, zij mogen, vrrmogeud, mogelijk; - ik woon, zij
wonen, de woning, gewone, gewoonlijk; - ik smoor, wij rmoren,
gesmoord; - storen, hij stoort, storing; - broos, broze, brozer;
- droog, drogen, gedroogd; - spook, spoken, spookte, - pogen, ik poog, poging, gepoogd; - matroos, matrozen, matroosje; - ik bloos, blozen, gebloosd; - kroon, kronen, kroning
bekroond; - persoon, personen, persoonlijk; - toon (klank),
toneiJ, betoning.

-
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39. - De huisgenooten.
Mijn moeder is zoo lief en goed,
Ik min haar uit ter harte.
Het is mij steeds bij haar zoo zoet:
Zij lenigt alle smarte.
Mijn vader is een brave man,
Hij arbeidt voor ons allen.
Ik stil hem bij, zooveel ik kan;
Doe, wat hem mag bevallen.
I\Ejn zustertje is een minlijk kind,
Goedhartig, zonder listen;
Daarom, zijn wij zoo nauw bevriend,
En kennen geene twisten.
En, "leekt mijn zwakke broederlijn
Zijn armpjes naar mij henen,
Dan wil ik hem behulpzaam zijn:
Ik laat hem nimmer weenen.

o God I geef heil en rust en vreugd
Aan ouders, zuster, broeder;
Geleid ons op het pad der deugd,
Bewaar ons, Albehoeder.
XX. Voornaamste woorden, waarin de scherplange

0

voorkomt.

[Dictaat. ]
Bloot
boom
boon
boos
boot
hl'ood
dood
doof

doos
droom
gedoogen
genoot
goochelen
groot
hoop
booren

moor
nood
looctenen oog
lood
oom
loon
oor
loon en
poot
loopen
poos
loos
rood
kool

koo~en

rooven
schoof
schoon
schoot
sloor
snood
stoom
stoop

stooten
stroom
stroopen
stoom
tooveren
toonen
vroom
zoom
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DERDE HOOFDSTUK.
DE HUISDIEREN.

40. -

Het rund.

Het rund is een groot en sterk dier, met
horens aan den kop, geklovene voeten en eenen
langen staart, welke met een haarbosje eindigt.

Des winters, houdt men de runders op stal. Alsdan, eten zij beetwortels, penen, rapen, hooi.
stroo, enz. Des zomers, drijft men ze in de weilanden, alwaar zij zich met gras en klaver voeden.
Onder den naam van rund} verstaat men de koe}
den os en den stier.
Het jonge rund heet kalf.
De runders herkauwen, hetgeen zij eerst gegeten hebben; zoo doen ook de schapen en de geiten:
daarom, noemt men deze dieren herkauwende

dieren.
Het rund is dom van aard. Wanneer het aan§ t 2 De D en de T, als slotmedeklinkers.
Hoed, hoeden; - bloed, bloedig; - rad, raders.
- Ik moet, zij moeten; - hij weet, zij weten; - rat, ratten.
BESCHOUWING. Men gebruik! de d tot slotletter, wanneer men in
de afleiding eene d hoort; en de t, wanneer DIen in de afleiding
eene t hoort.
VOORBEELDEN.

- 41 gevallen wordt, neemt het de vlucht, of verdedigt
zich niet lang. De stier raakt wel eens in woede;
en dan, is hij verschrikkelijk: hij verscheurt het
lijf des vijands met zijne horens.
Het nut des runds is zeel' groot. Van de koe,
hebben wij melk, boter en kaas. De os trekt den
ploeg des landmans. Het vleesch der runders wordt
gegeten. Van hunne huid, maakL men leder. Hun
haar, hunne horens, hun bloed, zelfs, wordt ten
nutte gemaakt.

**
«Zes gasten, Jan, verwacht ik morgen, •
Zei eens een baas tot zijnen kok;
« Gij moet voor eenen maaltijd zorgen :
Ga! slacht een kalf, het best van 't hok )
- « Voor zes personen een heel kalf? »
Sprak Jan: «Mijnheer, gij weet toch} dat
De rest bederft in deze dagen. »
- «Weetgij wat?»
Zei toen de baas, «slacht maar een half. ~

Oefeningen.
XXI. [Dictaat.] Hand, land, voet, dorst, rond, kant, vriend,
boord, punt, geld, winst, lint, brood, zwart, lood, brand, wit,
tent, wind, plant, deugd, vrellgd, prent, bont, speld, plat, ge·
weId, rust, gezond, rund, groot, licht, zand, maand, recht.
XXII. (Vervolg.) Pand, gerucht, gezicht, band, blad, nacht,
zucht, wond, wild, pad, schat, hout, slond, stoul,. plicht, hut,
schuld, vest, lust, beleefd, gi'leerd, gestraft, geleefd, gekapt, geraapt, gehoord, gezind, gemeend, gewischt, gemerkt, betracht,
verschaft.

-
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.al. Het paard.

Het paard is een weinig grooter dan het
rund. 't Is bet schoonste onzer huisdieren. Zijn
hals is versierd met vlottende manen; zijne oogen
zijn levendig; zij:rie ooren, van middelbare grootte; zijn lijf is fraai gevormd; en zijn staart, geheel
met lange haren bewassen.
De voeten des paards zijn ongespletene hoeven.
Men voedt het paard met hooi, stroo en haver.
Als het twee of drie jaar oud is, wordt het vóór
den ploeg of het rijtuig gespannen; het wordt verder gebezigd, om er op te rijden of om lasten te
dragen.
Het paard is zeer snel in den loop, en herkent
de plaatsen, waar het eenmaal geweest is.
Het instinkt des paards is veel meer ontwikkeld dan dat des runds ; men kan een paard allerlei zaken leeren. Ook toont het zijnen meester
veel gehechtheid, en kent hem onder alle andere
menschen.
§ t 3. Verandering der, in v, en der s in z.
Brief, brieven; - ik leef, wij leven, levend.keus, keuzen; - spijs, spij zen, spijzing .
BESCHOUWING. Wanneer de
tot eenen volgenden klank moet
overgaan. verandert zij gewoonlijk in v ; eo de s verandert alsdan
in z.
VOORBEELDEN.

Haas, hazel'l; -

r

-
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Het paard wil goed verzorgd worden, tot vergelding van al de diensten, die het ons bewijst; het
i.s zeer keurig op zijn voedsel en zijnen drank, en
bemint de reinheid bovenmate.
Daar het paardenvleesch in ons land weinig ge.
geten wordt, verkoopt men de verslelene paarden
meest aan gemeene lieden, die deze arme dier'en
maar al te dikwijls mishandelen, en ze eindelijk
laten slachten voor de huid.
42. -

De musch en het paard.
BUSCH.

c Paardje, uw krib is boordevol,
«En mijn buik is leêg en hol;
" Mag ik ook een hapje of twee?
PAARD.

« Re, ja wel, museh, eAt muar mee;
« Pik maar toe, zoo veel gij kunt;

« 'tJs u allerbest gegund I

Oefeningen.
XXIII. [Dictaat.] Gaaf, gwen, begaafd; - roof, roover, rooverij,
geroofd; - geloof, gelooven, geloovig, geloofd; - dief, dieven,
dieverij; - kijf, kijven, kijver; - braaf, braver, braafste; zalf, zalven, zalving; - kalf, kalveren; - doof, doover, doofste,
doofheid; - wetJf, weefde, wever, weverij; - beef, beven, beving, gebeefd; - droef, droevig, bedroefd; -lief, liever, liefste,
lieveling.

-
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Musch was wonder in haar' schik,
At zich 't kleine buiksken dik,
En bedankte, voor 't onthaal,
't Vriendlijk paard wel duizendmaal.
Maar vertel me eens I!, vroeg ze toe11 :
ik ook voor u iets doen?
« Want ik zie, gij hebt verdriet,
<I En hel eten smaakt u niet.I!
f:

« Kan

<l

Ach! » zei 't paard,

<l

daar zitten wel

« Honderd vliegen op mijn vel;
« 't Is haast niet om uil le staan,
« Zooveel pijn doen zij mij aan.

0 ! l> sprak museh, « is 't anders niet I
Weet wel raad voor dat verdriet;»
Met, vloog ze over 'slJaardjes kop,
En hapte al de vliegen op.
6

« 'k

(J. J.

43. -

A. Gotller1ll!ur.)

De ezel.

De ezel heeft veel gelijkheid met het paard;
doch hij is kleiner van gestalte; zijne manen zijn
kort cn borstelachtig, zijne ooren zijn zeer lang,
en zijn staart is slechts aan het uiteind~ met lange
haren versierd.
XXIV. [Dictaat.l Huis, huizen, gehuisd; - muis, muiz n; haas, baZt1ll, bazin; - lees, lezen, lezing; - hoos, boe7.e, hoozer,
boosheid; -- verlies, verliezen, verliezer; - doos, doozen, doosje;
- roos, rozen, roosje, rozelaar; - wees, weezen, weesje; - reis,
reizen, reiziger; - kluis, klUIzen, klui!!je, kluizenaar; - wijs:
wijzen, wijzer, onderwijs, onderwijzer.

-
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De ezel is zeer sober, en voedt zich met gemeene
spijzen; maar op zijnen drank, is hij uiterst keurig: hij drinkt niet dan zeer klaar water, en wel
het liefst aan hem bekende beken.
De ezel bemint de reinheid, en vreest zelfs zijne
voeten nat te maken. Hij wordt bijna uitsluitend
als lastdier gebruikt. Hij heeft eenen zeer vasten
tred, en is, daarom, in de bergachtige landen
onontbeerlijk.
Als men den ezel te zwaar laadt, geeft hij
zijne onteVl'edenheid door een langdurig balken te
kennen.
De ezel is niet zoo dom als men wel meent. In
streken, waar hij ontzien en goed bezorgd wordt,
toont hij ook al de gebreken niet, welke men hem
toeschrijft: het zijn de slechte behandelingen, die
}tem traag en koppig maken.
De ezelinnenmelk wordt door sommige zieken
gedronken.
Van de huid des ezels, maakt men perkament.
§ u,. Verdubbeling der slotmedeklinkers.
Kat, katten ; - bed., bedden ; - straf, straffen;hut, hutten; - schim, schimmen.
VOORBEELDEN •

BESCHOUWING. Als eene korte lettergreep, welke kort moet behouden worden, op éént'n enkelen medeklinker eindigt, dan wordt
ieze medeklinker verdubbeld, illdien er een klank op volgt.

44. -

40Het zwijn.

Het zwijn is een morsig en onaardig dier.
Zijn kop, dien het altijd gehukt houdt, is vast
aan eenen dikken, korten nek, en loopt uit in
cellen langen snuit; zijne ooren zijn breed en
neel'hangend ; zijne oogen, klein en zonder
leven.
Geheel zijn lichaamsbouw is plomp, bijna wanvormIg.
De stijve haren, di~ het zwijn op zijnen rug
draagt, wordèn borstels gehecten.
De meeste zwijnen zijn geelwit ; eenige ZIJn
zwart, of wit en zwart gevlekt.
Het stemgeluid des zwijlls is een eentonig en
aanhoudend geknor ; soms, laat het een scherp
geschreeuw hool'eIl.
Het zwijn eet bijna alwat eetbaar IS. Met
zijnen snuit, wroet het in den grond, en haalt er
wortelen uit.
Oefeningen.

xxv. [Dictaat.] Kam, kammen; - wil, willen; - rol, rollen;
- put, putten; - schud, schudden; - zot, zotte, zotter; - zel,
zetten, - vul, vullen; ... schel, schellen; - nnt, nuttig; - druk,
drukken, drukker; - pluk, plukKen; - wit, witte; - ik bak,
zjj bakken, de bakker; - pas, passen, oppasser, onpasselijk;ram, rammt>u; - kop, koppen. koppig.

-
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Des zomers, wentelt het zich in het slijk, om
zich te verkoelen.
Ondanks zijn onaardig voorkomen en zijn
eenigszins boosaardig karakter, is het zwijn geheel onze achting waardig, om het groote nut, dal
wij uit dit dier trekken.
Het vleesch van het zwijn is zeer smakelijk, en
bewaart zich, als het gezouten is, beter dan dat van
alle andere dieren; ook trekt men er veel vet uit,
dat bij de toebereiding der spijzen, en zelfs als
boter op het brood, gebruikt wordt. Van zijne stijve haren, maakt men borstels, en zijne huid geeft
een grof, maar zeer sterk leder.
45. -

De geit.

De geit heeft, evenals de koe, geklovene voeten.
Hare kin is met een baardje versierd, en gansch
!Iaar lijf is met lange haren bewassen.
Eellige geiten hebben horens i andere hebben
er geene.
XXVi. (Vervolg.) Rot, rotte, verrotting; - ik let, zij letten, oplettend; - krom, kromme, krommen; - dM, doffer; - ik plof,
zij ploffeo; - wet, wetten, wettig, wettelijk; - schat, schatten,
schatter, schatting; - schrik, schrikken, schrikkelijk; - ik bid,
zij bidden, aanbidding; - man, mannen, mannelijk; - let, vettig, vetten j - spot, spotter, spatting, bespottelijk.

- 48De horens der geit zijn achterwaarts gebogen. Zij
bedient er ûch van, om zich te verdedigen.
De geit eet gras, klaver, hooi, enz. Zij wordt, bij
ons, meest in den stal gevoed. In eenige landen,
leidt men de geiten met gansche kudden in de
weilanden of op de bergen.
De geit is zeer wispelturig en ongestadig van
karakter: zij huppelt, zij springt, zij klautert op
steile rotsen, om er het gras af te eten. Zij geniet eene sterke gezondheid, en vreest niet zich
aan de hevigste zonnestralen bloot te stellen; doch
gr'oote koude kan zij niet wel lijden.
De geit is niet vreesachtig, en wordt zelfs gansch
vertrouwelijk, als men haar streelt.
Men houdt de geit meest om hare melk, waarvan voortreffelijke kaas, en oók boter, gemaakt
wordt.
Het vleesch van jonge geiten is zeer smakelijk.
Spraallundige Oefeningen.
I.
OVER DB ZELFSTANDIGE NAAMWOOllDEK.

§ L Wat een zelfstandig naamwoord is.
VOORBELDEN.

Vader, moeder, Pieter, Maria; - schaap, koe; -

huis; boom, pen.

-
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Uit de horens der geit, vervaardigt men kam_
men en knoopell , en van haar fijnste haren, kan
men schoone stoffen weven.
Marokijn is een geacht leder, dat van geitenhuiden gemaakt wordt.
46. -

De geit en de knaap.
KNAAP.

« Zeg, jufvrouw geit, als 't u behaagt,
Waarom gij zulk een sikje draagt? »
GEIT.
It Dat sikj e groeit aan onze bekken,
Opdat ge er aan zoudt kunnen trekken,
Als 't ons eens lust met u te gekken.»

KNAAP.

« Zeg mij dan loch, als 't u behaag~,
Waarom gij zulke horens draagt?»
GEIT.

c 'k Heb horens, om u weg te jagen,
Als gij mij al te veel mocllt plagen,
En ik 't niet langer wil verdragen. J
Ei, ei ! 1I riep het knaapje: fI kijk dan, wat ik doe!
En greep haar bij 't sikje;
de geit liet dat toe;

J

BESCHOUWING. De zelfstandige naar !Woorden zijn de namen van
personen, dieren of zaken.

Oefeninge.
XXVII. Schrijf bij elkander de namen van PERSONEN, die indeze opgave voorkomen; doe evenzoo met de namen van DUl\1IN en md de namen van 7AKEN.

-
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Maar, toen hij te hard trok, berouwde 't hem ras:
Zij stiet met haar horens, en wierp hem in 't gras.
"Oweel» riep hij, maar was niet hoos op de geit:
« Want, :. dacht hij, «zij heeft het mij vooraf gezeid.:.
(J. J. Á. Goeverneur.)

47. -

Het schaap.

Het schaap gelijkt veel aan de geit. Het is van
del.elfde gestalte, en heeft insgelijks geklovene voeten; maal' zijne kin is zonder baard, en zijn lijf is
met wol fJewassen.
Men leidt de schapen in kudden op de bergen
en in de weilanden; ook, laat men hun het gras
afeten, dat langs de wegen groeit.
Hij, die eene kudde schapen leidt en verzorgt,
is el~ll sclwapherder.
De schaapherder heeft eenen hond, om zijne
kUIlde bijeen te houden.
lId scl18ap is het zoetaardigste en weerloosstc onzer huisdieren. Het heeft niets, om zich te
verdrdigrn; ook, is het uiterst schuw.
Man, zuster, blad, roos, geit, tuin, haas, klaver, oom,broeder,
kerk, straat., Hendrik, vink, ijzer, glas, muis, Lode\\ijk, nicht.
hoed, leeuwerik, papier, meester, nachtegaal, muur, school, wagOIl, Johanna, koffie, lei, griffel, pachter, plo/g, os, tarwe, onkruid, zwijn, eik, konijn, vlinder, gras, jongen, kind, kasteel,
vijver, visch, hand, dnif, dienaar, bakker, hamer, smid.
XXVIII. Schrijf de zelfstandige naamwoorden af, die in uwe leeslea
voor/' omen.

-
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De ram is zoo zoet van inborst niet; deze heen
doorgaans horens, waarmede hij moedig strijdt.
Het jonge schaap noemt men lam.
Het lam is een recht fraai en aardig beestje, dat
van alle kinderen, wegens zijne buitengewone
zoetaardigheid, bemind wordt.
Van de wol des schaaps, maakt men allerlei :::toffen; zijn vleesch is zeel' lekker en krachtig; zijn
vet gebruikt men, om kaarsen te maken; zijne
huid wordt gelooid.
4S. -

Blanke schaapjes.

Blanke sclu],.llpjes, gaat ter weide:
t Zoele Westenwindje blaast;
Kiest oe beste plaats der heide,
Waar het nijvrig bijtjen aast.
Scha::pjcs, reist door berg en dalen,
Waar het gras u tegenlacht;
Vroo en veilig moogt gij dwalen
Onder Philax' trouwe wacht.
Later, kunt gij rust genieten,
- Als de middagzon ne brandt Waar de koele beekjes vlieten,
Of zich storten over 't land.
(Deze oefening zal verscheidene malen herhaald worden.)

§ 2. Geslachten der zelfstandige naamwoorden. - Lidwoorden.
VOORBEELDEN. Den man, de vrouw, het kind; - den hond, de koe
het paard; - den boom, de bloem, het blad.
tlJ<:SCHOUWING. De zelfstandige naamwoorden hebLeu drie geslach·

ten: het mannelijk, bet vrouwfijk en het onzijdig.
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En, als de avond wind zal schomlen
Over heide, berg en dal ;
Als de bij niet meer zal domlen,
Keert dan weder rraar den stal.
49. - De hond.

De hond behoort tot de vleeschetende dieren.
Zijne pooten zijn van sterke, haakvormige nagels voorzien, die hem dienen, om te krahben.
De hond verdedigt zich met zijne tanden; hij
Lijt, als men hem plaagt.
Er zijn honden van allerlei grootte; eenige, zooals de dog en de waakhond, bereiken de gestalte
van een kalf; andere zijn zoo klein, dat de dames
ze op den arm dragen.
Het lijf des honds is zeer dicht met haren bewassen. Vandaar', de spreekwijze : «zoo dicht,
als haar op den hond. )
De hond heeft een zeer fijnen reuk en een
allerbeste gezicht. Hij is zijnen meester verkleefd,
t~n verdedigt hem in den nood.
Een zplfstandig naamwoord is van '\ mannelijk geslacht, als !Il(>n
er kan den vóór plaatsen; het is van 't vrouwdijk geslacht, als men
er moet de vóór plaatsen; het is van 't onzijdig geslacht, als men er
moet het vóór plaatsen. De woordjes den, de en het noemt men lid-

wooràen.
XxXIX. Plaats v66r de hierna volgende x.el(slandlye naamwoorden
DEN, üE

of

BET,

volgens het geslacht·

- 53 Geen dier heeft een meer ontwikkeld instinkt:
men kan hem alles leeren.
De hond bewaakt het huis, en geeft, Joor zijn
geblaf, het bijzijn van vreemde menschen te ken
nen; hij helpt den herder in het bestieren der
kudden; hij vergezelt den jager op de jacht, om
het wild op te sporen en bij te brengen; hij geleidt den blinde langs de straat; hij wordt vóór
kleine wagens gespannen, en helpt den koopman
ZIjne waren vervoeren.
&0. -

De kat.

De kat is het kleinste onzer viervoetige huisdieren.Zij heeft een zeer schoon uiterlijk; haar pels is
fijn en zijachtig; hare oogen zijn levendig: ook
ziet zij zoo goed in het duister als bij klaren dag.
De pooten der kat zijn gewapend met scherpe,
kromme nagels, die zij intrekken en uitsteken
kan. Dèze nagels gebruikt zij, om te klauteren,
om zich te verdedigen, en om hare prooi te grijpen.
Hopd, schoen, muts, hemd, tank, kachel, venster, stoel, heen,
rug, arm, aangezicht, hand, meid, verver, bakker, blad, tak, bron,
waler, l.ruik, boek, schrift, pen, scholier, potlood, lessenaar, krijt,
spons, sehool, bosch, eik, vos, ekster, arend, hout, haas, stroo,
wol, kalk.
§ 3. Getallen der zelfstandige naamwoorden.
VOllIWEELDEN. Paard, paarden; - weide, weiden; -lepel, lepels;
- kind, kinuers of kinderen.

- 54 De kat maakt jacht '1P de muizen; zij vangt ook
vogelen, en bijt wel eens kleine kiekens dood.
De jonge kat is zeer lief en speelziek ; doch betrouw haar niet, want :zij kraht, als gij er u niet
aan verwacht: de kal is valseh.
5t. -

Het ho(gevogelle. -

De hen.

Onder den n:!am van hofgevogelte, vcrstaat mcn
hoen~iers, ganzen, eenden, kalkoenen, pauwen,
duiven, enz.
De hen is kort en dik; zij heeft sterke pooten,
met vier tcenen, waarvan één achterwaarts gericht
is. Zij krabt in de aarde en in den mest, om haar
voeosi" te zoeken, dat uit graan, zaad en
wormpjLs bestaat.
n" hen is ons nuttig door hare eieren, haal'
vle{~:3ch en ha1'e vederen.
De haan is veel grooter dan de hen, en is ook
schoon er g'~pluimd. Aan zijne pooten, heeft hij

[lESCHOUWING. De zelfstandige naamwoorden hebben t wee getallen:
hel enkelvoud en het meervoud.
Een zelf:;tandig naamwoord staat in het enkelvou,i, wanneer het
slechts éénen persoon, één tli"r of ééne zaak uitdruk t; het staat
in ltel meervoud, wanneer het verscheidene pe:'soneu dieren of zaken te kennen geeft.

:S5 sporen, waarmede hij slaat; en op zijnen ko
draagt hij eenen rooden kam.
De hen klokt of kakelt, de haan kraait.
Het vleesch der hen is niet smakelijk, maar dat
van jonge kiekens is zeer fijn
52. - De hen, die gouden eiers legt.
Die al te veel begeert, bedriegt zich op het end:
Een waarheid, overal hekend j
Dees fabel zal het u bewijzen.
Een man bezat een hen, die alle dagen lei
Een gulden ei :
Die hen - dus waren zijn gepeizen,-Heeft zeke: in haar lijf éen sehat : die maakt mij rijk.
Hij doodt ze, en opent haar. Hoe vindt hij zichhedrogen,
Haar ziende, in ieder deel, aan andere gelijk I
Zijn heele rijkdom is vervlogen.
Een schoone les voor vele liên I
Ik heb er in mijn tijd gezien,
Die 's morgens wel in staat, door goudlust ingenomen,
Eer 't avond was, tot val en armoê zijn gekomen.
(8. Jl. Conillc'Id'I.)

51. -

De gans, de eelld.

De gans is een groote en sterke vogel, met eenen
langen hals, eenen lepeivormigen bek en kleine
ronde oogen.
Men vormt het meervoud der zelfstandige naamwoorden, door
aan het enkelvoud en, n, ers of eren toe le voegen.
Aanmerking. Hij de vorming Val} net meervoud der ze\Cstandige naamweerden, verlieze men de regel. der recbtsebrijving niet uit net oog, niervoren en
der de §§ 9, 10, 11, 13 en 14 aangegeven.

-

56-

Hare teenen zijn door vliezen vereenigd. De gans
({an zwemmen.
De gans legt slechts tien of twaalf eieren per
jaar; maar zij is ons zeer nuttig door hare pluimen,
waarmede men oorkussens en bedden vult, en door
haar vleeseh, dat zeer smakelijk is.
De eend is een watervogel; zij is kleiner dan de
gans, maar heeft veel overeenkomst met deze.
De eend legt tot zestig eieren. Deze eieren worden vooral door de bakkers gebruikt.
De pluimen der eend dienen, evenals die der
gans, tot het vullen van bedden en oorkussens.
Het vleesch van vette eenden is zeer lekker.
54. - De kalkoen, de pauw.

De kalkoen is van dezelfde dikte als de gans.
De haan heeft sporen aan de pooten, en .zijn kop is
met een rood, vleezig vel bedekt.Hij heeft een breeden staart, dien hij als een waaier kan openspreiden. De kalkoen legt van vijftien tot twintig eieOefeningen.

XXX. Stel in het meervoud:
(Door toelJoeging van EN.) Boom, woud, vrucht, straat,deur, plank,
boek, steen, Torm, mensch, stoel, peer, pruim, noot, kers, hoed,
hemd, doek, muts, schoen, daad, beek, last, tuin, haag, gracht,
plaats, schaap, zwijn, uur, staak, band, hord, TUur, schouw, zaad,
kwaal, wolk, dier, goot, schuur, zaag, veld, graan, aar, bloem.

-
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ren. Deze eieren zijn zeer dik, en worden bijzonder
in de bakkerijen gebruikt.
De pauw is de schoonste aller vogelen; nieté én
is met zoo prachtige vederen getooid. Op zijn
hoofd, draagt hij een rechtstaande bosje vlln vicl' cn
twintig kleine pluimen. Zijn hals is hemelsblauw;
zijne keel, groen en goudkleurig; alle mogelijk~
tinten en schakeeringen zijn over zijn kleedsel
verspreid.
De staart des pauws is een wonder van schoonheid; de oogvormige vlekken, waarmede hij
gcteekend is, schitteren als edelgesteenten, en
vertoonen al de kleuren des regenboogs.
De pauw schijnt zeer fier te wezen. Als hij bemerkt, dat men het oog op hem gevestigd houdt,
werpt hij zijnen staart wijd open, en zwaait en
keert naar allen kant, om zich te doen bewonderen. Met reden, dus, heeft men hem tot zinnebeeld der ijdelheid gesteld.
Het nut van den pauw is zeer gering; hij wordt
tot sieraad des voorhofs gehouden.
XXXI. (Vervolg.) Duif, graaf, wolf, kolf, stoof, schuif, brief, druif,
raaf, neef, kloof, buis, kluis, muis, roos, neus, reus, gems, gans,
els, grens, beurs, wees, kaas, prijs, man, ton, rol, kan, vel, mol,
getal, rat, hut, put, kin, stok, bed, kei, kooi, moei, bui, bij, kraai,
kneu, knie (knieën), zee, wee.
XXXII. (Vervolg.) - (Meervoud door toevoeging flan N.) Gemeente,
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- - 57De -duif.
55

De duif is ons lief, om hare zachtaardigheid
en hare reinheid.
De pluimen der duif 'djn zeer verscheiden; er
zijn hagelwitte, zwarte, hruine en bontgekleurde
duiven.
De duiven leven gewoonlijk in gr~otp. troepen
hij elkander. Men houdt ze in hokken, waar elk
koppel zijn nestje heeft.
De duiven kunnen zeer snel vliegen, vooral
de zoogenoemde reisduiven, welke, voordezen,
dikwijls tot het overbrengen van boodschappen
gebruik t werden.
Het vleesch van jonge duiven is allerbest; maar
dat van oude duiven is taai, en weinig aangenaam
,"an smaak.
De tortelduif is cene soort van wilde duif, die
in de bosschen leeft.
li6. - De

du~l en

de mier.

Terwijl epn jonge duif zich laafde aan een rivier,
Zag zij daar vallen in een mier,
belofte, getuige, bode, hoogte: diepte, vlakte, waarde, vreugde,
overste, gedaaote, gest.alte, gedachte, rede, ziekte, gewoonte, arme,
rijke, lelie (leltën, schalie, berrie, tralie, falie, provincie, parochie.
XXXIII. (Vervolg.) - (Meervoud door toevoeging van s.) Jongen,
toren, molen, wagen, degen, leugen, boezem, bloesem, bliksem,
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Die in rlien oceaan den dood niet kan ontkomen,
Wat moeite met haar lijf en pooten zij zich gaf.
De dllif heeft dil m acht genomen,
En ijlilJi.{s, werpt zij ha.lr een sttoo van boven:
Dat was een voorg,:bel'gl', dat hield de mler in 't leven;
Zij kroop daarop, en kwam aan land.
;\u had zich op dien board een klant,
Die geene kousen had of schoenen aan, begeven.
IIij élroeg een boog en pijl; hij wordt de duif gewaar:
Ue slokker meende Ilaar
[leeds in den pol le zIen; dit zou hem lekker smaken.
De mier, die hem Zijll boog en pijl zag vaardig maken
En mikkèn llaar de duif, bijt op hel oogenblik
Hem in zijn hiel. - De boer, bij het gepik,
Rijk: om; de duif vliegt op. De jager was bedrogen,
'l t;ebraad was hem ontvlogell.
Nog eellS: men moet, ZOO\', 'ei men kan,
Gedienstig zijn aan all eman.
(S. M. Coninckx.)

57. -

Eenige andere vogelen, die in of bij het huis
gevonden worden.

Oe kanarievogel is een schoon geel vogel~je, (bt
in (Ic kooi gehoudnn wurdt, en ons dool' zij u ge·
WIlg v(~I'maakt.

qaoPT, moeder, zl1~tcr, broeder, venster, bedrieger, Vissc!H'r, jage\ i
schrij\er,l<lndbouwer, herbergier, winkelier, dienaar, keraar; leu·
gellaar, luiaard, vabchaard, nijdigaa1\d, middel, tafel, kachel,
dorp,'l, kwakkel, h!UI'IIl[ljH. ÎiUisje, killdj". ml'isje.
\\XIV. (ITer)JI.','.) _. 'M"e1"vOJl,j Iluor LOl'vo!'qmq van ERS of ER!>;!';.
Blad, ei, go..,J, !deed, rad, been, kw,rd, hoen, kalf, rund, lam,

volk, lied. gem,)cJ.
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De kanarievogel wordt met zaad en kruidjes ge··
voed. Hij is zeer gevoelig aan dfl koude, en eischt
veel zorg.
nl~ musch is ros gepluimd, en geeft geen ander
geluid dan een vervelend getjilp. Zij maakt haar
nest van droog gras en pluimpjes onder de daken
der gebou wen of in de gaten der boornen.
Ofschoon zij graan eet, en soms de erwtenbedden plundert, verdient zij nogtans onze bescherming, want zij vangt veel ongedierte, vooral rupsenJ die het loof der hoomen verknagen.
5S. -

Vervolg.

De zwaluw, met haar zwart gevederte) is de
groote insecten vanger onzer streken.
Hare vleugelen zijn buitengemeen lang; daarom ook, is zij onvermoeibaar in de vlucht.
Daar de zwaluw geene gekende schade doet, geniet zij de algemeene bescherming. Zij bouwt haar
nestje van slijk en strootjes tegen onze muren,
XXXV. (Vervolg.) - (Meervoud door verlenging van den 8tamklinker
en toevoeging van EN.) Dak, dag, dal, gat, bad, graf, pad (voetweg),

vat, glas, staf, slag, verslag, bedrag, spel, tred, trek, weg, bevel, gebed, gebrek, God, hof, hol, kot, lot, schot, gebod, verlof,
oorlog.
(Door verandering van den stamklinker en toevoeging van EN.) Lid
(leden), schip, smid, spit, split, stad; - waarheid (waarheden),
boosheid, schoonheid, genegenheid.

-61en mag er ongehinde!'d hare eIeren broeien en
hare jongen opkweeken.
In het najaar, vertrekt de zwaluw naar warmere gewesten, en komt eerst in het begin der
lente terug.
De ooievaar verdelgt eene ongeloofelijke hoeveelheid kikvorschen, hagedissen en andere kruipdieren.
Onder de verscheidene &Dorkn van ooievaars,
wordt de witte het meest in Europa gevonden.
De vleugelen dezes vogels zijn zwart, en zijne
pooten zijn bloedrood.
De ooievaar vestigt zijn verblijf midden in steden en dorpen, en bouwt zijn nest op de daken
der gebouwen, of in den top van een en hoogen
boom.
De ooievaars worden als een voorbeeld van teede re liefde voor hunne jongen aangewezen.

(Door verandering van .MAN tn LIEDEN.) Koopman, timmerman,
scbeepsman, krijgsman.
XXXVI. SleI de volgende zinnen in het meervoud.
De meester onderwijst (onderU'~jz,en) den leerling. Het paard trekt
(trekken) het rijtuig. De hond bewaakt (bewaken) het huis. De geneesheer geneest (genezen) den zieke. De spin vangt (vangen) de
vlieg. De kat vacgt de muis. De resen bevochtigt (bevvdlligem het

59. -

62De Ooievaar.

Ooievaar, lepelaar I
"k Zit zoo graag naar u te kijken,
Als gij, dragend dat ge t;weet,
Door de heldere lucht komt strijken,
En van rust noch poozen weet,
Vóór uw nest, ~eheel gereed,
Hoog in d'eikenboom ma~ prijken.
Ooievaar, lepelaar!
Als' gfl dan, na vele weken,
Zoo gednldig de eiel s broedt,
En, als 't jong er uit komt breken,'t Met zoo trouwe liefde voedt;
Zie, dan vind ik u zoo goed,
Dal ik 't haast niet uit kan spreken.
Lieve vriend, aardig kind!
'k Dank u voor uw vriendlijkheden I
Maar hebt ge al wel eens bedacht,
Wat uw oud,~rs voor u deden,
Sinds men u ter wereld bracht;
En hoe ze altijd, dag en nacht,
Nog hun moeite aan u besteden?
Lieve vriend, aardig kind!
Breng het telkens u te binnen:
Ik zorg weinig maanden maar ....
Zie I... doch de ouders, die u minnen,
Zorgen reeds zoo menig jaar.
- Dat is liefde en trouw, voorwaar,
Die 't van mijne ver nog winnen I
(P. J. Heij•• )

veld. De huisschilder verft (verven) de deur en het venster. De knecht
gehoorzaamt (gelworzamen) aan den meester, de soldaat aan den
otlicier, de burger aan de wet.

GO. -
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Lodewijk de dierenplager.

Lodewijk, een knaap van tien jaren, stelt
zijn grootste vermaak in het plagen en martelen
van arme dieren.
Zijne ouders hebben een klein hondje; en gij
kunt niet gelooven, wat al slechte behandelingen
hij dit beestje doet onderstaan : hij trek t het bij de
ooren, sleurt het met den staart, of slaat het onbarmhartig met eene zweep, zonder zich in het
minst aan de smartkreten van het dier te
kreunen. Laatst, wierp hij hel in eenen poel, om
zijne speelmakkers te laten zien, dat hij er wel
degelijk meester over is.
hl den tijd als de vogels jongen hebben, haalt
hij deze uit de nesten, steekt hunne oogen uit, en
martelt ze op alle wijzen.
Zenden zijne ouders hem met de koeien naar de
weide, dan slaat hij deze dieren zonder reden.
Terwijl hij de koeien hoedt, zoekt hij kikvorschen op, om deze met doornen te steken, hun·
§ 4. Gemeene namen en eigennamen.

Gemeene namen: Menseh, stad, school, huis.
Eigennamen: Pieter, Maria, Rome, Nederland, Schelde.

VOORBJ<ELDEN.

BESCHOUWING. Men noemt gemeene namen, die, welke op al de
wezens van dezelfde soort toepasselijk zijn; en eigennamen, die, welke
slechts aan één of verscheidene wezens van zekere soort gegeven worden. (Alle menschen heeten, mensch., maar alle menschen heeten
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ne been en af te rukken, of hen met keien te verpletteren.
Dit gedrag van Lodewijk toont, dat hij een gevoellooze jongen, een wreedaard, is, die wellicht
tot een booswicht zal opgroeien.
God, mijne kinderen, laat wel toe, dat wij de
dieren tot onzen dienst gebruiken; maar hij wil
ook tevens, dat wij hen niet zonder reden plagen
of hun het leven ontnemen, welk hij hun, in zijne
goedheid, heeft geschonken.
Weest zachtaardig jegens de dieren; hierdoor,
zult gij aangenaam zijn aan God, en toonen, dat
gij een goed hart hebt.
Een kind, dat wreed is jegens de ti :oron, zal het
ook jegens de menschen zijn.
niet « Pieter~) ; alle steden heeten. stad, , doch

sk,~hls

ééne heet

« Rome~).

oè eigennamen moeten altoos met eene hoofdletter

aanvangen.

Oefening.

XXXVII. Schrijf de gemeene namen, die in deze oefening voorkomen,
te zamen, en doe daarna hetzelfde met de eigennamen.
Tafel, bank, dorp, Lodewijk, weide, Lucia, Hendrik, schaap,
kamer, Brussel, Amsterdam, Frankrijk, dier, wagen, Ludovica,
beek, hoed, lam, Maas, Frans, koe, Zaterdag, Juni, straat, Augustus, lessenaar, Abraham, Moses, Jacob, Rusland, pereboom, lelie,
roos, man, Adam, vrouw, Eva, Prnisen, Karel, vogel, worm, Zeeland, Limburg, duif. Daniël, Brabant.
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VIERDE HOOFDSTUK.
DE OMGEU'iG DES HUIZES.

81. -

De tuin.

De tuin ligt doorgaans achler het huis. Hij
met eenen muur of eene haag omringd, en in
verscheidene perken of bedden afgedeeld.
Tusschen de bedden, zijn smalle paden gelaten;
en middell door den tuin, of rondom denzelven,
loopen breedere ballen.
Langs deze banen, plant men allerlei boompjes
en struiken, als kleine appel-en pereboomen, aalbessen, frambozen; verder aardbeziën, zuring,
bieslooll:, enz.
Men plant er ook bloemen, als tulpen, rozen,
leliën, zonnehloemen, reseda's, enz.
Op de bedden, slaan moeskruiden of anderlJ
iS

11.
OVEa DE BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN.

De roode bloem, het groene veld, de schoone kerk.
De bijvoeglijke naam woorden drukken de hoelanigheden der dingen uit.
VOORBEELDEN.

HESCHOUWlNG.

Oefeningen.

XXXVIII. Onderstreep de bijvucglijke naamwooracn :
De brave man, hel hooge uuis, de naarstige werkman, de waak-

5

- 66gewassen. Men ziet er kooien, spinazie, erwten,
koonen, ajuin, aardappelen, enz.
Elk ewas heeft een bijzonder bed.
In de meeste tuinen, vindt men een priëel of
booverhuisje, waarin men des zomers de schaduw
genieten kan, en zich wat rusten op eene bank.
Wacht u wel, wanneer gij in den tuin zij t ,
vruchten van de boomen te plukken, zonder toelating uwer ouders; laat ook de bloemen staan, of,
wanneer gij soms eene mocht afplukken, neem ze
hiet in den mond, want vele bloemen zijn vergiftig.
8~.

-

Het kind en het roosje.

Bij het zoompje van een stroompje I
Stond een mooie lenteroos.
Seraphientje, 't lie\'e kindje,
Dat langs daar zijn wandeling koos l
Zag het roosje, met zijn bloosje,
En, verrukt, bleef el' op zien,
Om de geuren en de kleuren,
Die zoo mooie roosjes biên,
zame hDnd, de nuttige bij, de stoute jongen, het beleefde meisje,
de welriekende bloem, het zware lood; - het ijs is koud, het vuur
;s heet, het mes is scherp, de sneeuw is wit, hei zwaard is krom ; is de os dom? is de tijger wreed? is de kat rein? is het zwijn morSIg? is de vos slim? is de mui5 klein ?

XXXIX. Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden af, die in uwe leesles
voorkomen.
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Nader, nader te beschouwen.
Cl 0, wat is dit bloempje schoon! »
Sprak heL kindje, Scraphientje,
Op geheel naïeven toon,
Cl Niet een ander, ook hoe schrander,
Dan de Schepper van 't heelal,
Ware in staat, om zulke kleuren,
Bij die geuren, bovenal,
Te doen pralen in de zalen
Van het ondermaansche dal.
Godes werken dragen merken,
Die geen kunst ooit geven kon i
Alles wijkt vóór 's Scheppers bron.
Ja, de werken, die wij merken,
Op onze aarde, zou der waarde,
Zijn geen enkel vonkje vuur
Bij de schepping der Natuur. ,
't Kindje las in 't schoone bloempje
Ile almacht van den Opperheer:
Door aanbidding aangedreven,
Boog het'vóór Gods werken neer.
(L. F. David.)

( Dele oefening zal meermalen herhaald worden. )

Vul de opengebleven plaat.en door een gepast bijvoeglijk naam
ooor<1 aan:
XL. Een - lepel, een - uurwerk, eene - ion, eene - peer,
een - tuin, een - scllolier, een - boek, een - eik, een - seidaat,
- hooi, _ hout, - water, - bier, - boler, - papier~ - inkt.
de - put, de - kraai, de - ezel, het - gras, de - weg, de'lucht, de - steen, de - veder, de - denneboom, de - haas.
XLI. Schrijf het tegendeel der hierna volgend8 óijvoeglijke naar,..
woorden.

G3. -

68De boomgaard.

De boomgaard is met gras bewassen, en mei
fl'uitboomen beplant.
De fruitboomen, die men in den boomgaard aantreft, zijn appelhoomen, perehoomen, kerseboomen en noteboomen.
De noteboomen, althans, worden weinig in den
boomgaard geplant, omdat hunne bladeren enhunne wortelen veel schade toebrengen aan het gras.
Het gras des boomgaards wordt gehooid, of dool'
het hoornvee afgegeten.
De b-lomgaard is doorgaans met eene doornhaag
omringd, welke allo drie of vier jaren gekapt
wordt.
De opening, langs waar men den boomgaard
in-en uitgaat, wordt met eenen slagboom of eeu
hek gesloten.
In de lente, is de boomgaard zeer schoon. DuiHoog, dik, langzaam, koud, wild, goed, z\\'al>, zwaar, breed, aandachtig, vruchtbaar, sterfelijk, gemakkelijk, partijdig, ledig,
droog, zacht, vet, gezond, duister, matig, verganl>elijk, k!oe!>,
dapper, rijk, geleerd, recht, wit, dankbaar, fijn, oud 7uur, vuil.

lIL
OVER DE WERIWOOROEN.

5 t. Wat een werkwoord is
VoollBfKl.DKN.

De vogel vliegt. Het vuur brandt. De doorn steekt.

-
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zende bloemen prijken dan in het groC'ne gras.
Oe vruchtboomen zijn alsdan in bloei, en vormen
zoovele welriekende tuilen.
Des zomers, als de zon brandt, is het zeer aangenaam, in ecnen lommerrijken boomgaard, op
het frissche gras, uit te rusten.
In den herfst, hangt de boomgaard vol appelen en peren.
84. -

De straat.

De woningen der menschen staan doorgaam
niet afgezonderd, maar in grooten getalIe hij elkander.
Om van de eene woning naar de andere te kunnen komen, is de straat noodig.
De straten zijn bijna overal met kiezel- of plaveisteenen helegd; hierdoor, blijven zij gemakkelijk zuiver.
Het is zeer onaangenaam, door ce ne modderige
straat te moeten gaan.
BESCHOUWING. De werk woorden zijn woorden, die de handelingen
der wezens uitdrul,ken.
Oefeningen.

XLII. Onderstreep de werkwoorden, die in de hierna volgende %in-

nen voorkomen.
Hel goud blinkt. De sneeuw smelt. De rups kruipt. Het meisje
breit. De jongen speelt. De maan schijnt. De wolken drijven. De
rivieT stroomt. Het onweder loeit. De bliksem flikkert. De donder

-
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De huizen zijn aan beide kanten der straat gebouwd. In de steden, staan zij aan elkander vast;
op het dorp, zijn zij meest door tuinen of boomgaarden gescheiden.
De straat is in het midden wat hoogcr dan op
de zijden: zoo, loopt het water gemakkelijker af.
85. -

Hoe men zich op straat gedragen moet.

Een braaf kind groet de personen, die het op
straat ontmoet.
Het werpt nooit met steenen naar de vogels of
over de daken, en plaagt ook geene dieren, die op
den weg staan of voorbijkomen.
Ik heb een jongen gekend, die niet vreesde
haren uit de staarten der paarden te rukken, welJ\C hier of daar vóór een huis stilhielden. Maar
eens, kreeg hij hierbij een zoo geweldigen slag
van een paard, dat hij voor dood bleef liggen.
Later, spuwde hij bloed, leed ijselijke pijnen, en
bleef nog meer dan een jaar ziekelijk.
rommelt. De regen valt uit de lucht. De aarde draait rond de zon.
De vos woont in eeu hol. Sterk licht verblindt de oogen. De jager
schiet het wild. Het kind slaapt in de wieg. De kok braadt vleesch.
De snoek zwemt in den vijver. De aap kraakt eene noot. De artsenij
g~nl'esl den zieke. God strafte Adam.

XLIII. Schrijf de werkWOO1dell af, die in uwe leesles voorkomen.
(Deze oefening worde meermalen herhaald.)

-71 Schrijf nooit met krijt op de deuren of muren
der huizen, trek niet aan de bellen, of pleeg
geene andere straatschenderijen.
Een braaf kind laat alles ongemoeid, en gaat
zijnen weg door.
66. -

De dienstvaardige Willem.

In het dorpje S., kwam eens een heer over d€:
slraat, terwijl verscheidene knapen aldaar met
kn ikkers speelden.
« Kinderen, )) sprak de vreemdeling, .. zoudt
gij mij niet willen zeggen, waar de Heer Pastoor
woont? .. »
De meeste knapen gaven geen acht op deze
vraag} en gingen voort met spelen; eenige lachten den beer uit, en wilden hem eenen verkeerden
weg aanduiden.
Doch 'Willem kwam bij, nam beleefd zijne muts
af, en zeide :
• Mijnheer, ik zal u de pastorij wijzen. In§ 2. Onderwerp en aant'ulling des werkwoords.
VooRm~ELDEN. De meester (onderwerp) onderwijst (werkwoord) de
I:inderCll (rechtstreekschc aanvulling).
De vader (onderwerp) spreekt (werkwoord) van God (onrechtstreek-

,che aanvulling).
BESCHOUWI:\'G. De persoon of de zaa\\, die de nandeling verricht,
welke door het werkwoord uitgedrukt is, noemt men onderwerp des
werk woords.
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dIen gij met mij wilt gaan, zal ik u vóór de deur
brengen. I> En hiji geleidde den vreemdeling tot
Ran de pastorij.
De heer dankte Willem zeer vriendelijk, ('n prees
zijne dienstvaardigheid. Hij wilde den naam zijns
vaders kennen: -- (( Ik ben verzekerd, JI zeide
hij, « dat uwe ouders brave lieden zijn, die hunne
kinderen in cel' en godsdienst optwengen.» Dan,
tastte hij in zijnf'n zak, en rpikte den knaap een
zilveren geldstuk toe. Doch 'Villem weigerdeeene
hclooning te Rflllyaard(m : hij herinnerde zich deze
woorden zijns yaders:
Een liefdewerk neeml God zoo aan,
Als ware 't aan Hem zelv' gedaan.

87. -

De kerk.

De kerk is een groot gebouw, dat zich boven al
de huizen dergemeente verheft.
De kerk is het huis Gods.Aldaar, vergaderen de
grloovig(\n, om te bidden en de christelijlw onderwijzing te aanhooren.
De persoon of dezaak, waarop de handeling overgaat, heet men
aanvulling des werkwoords.
De aanvulling is rechtstreekseh, wanneer de overgang zonder
hulp van een ander woord plaals heeft (onderwijst de liinderm); zjj
is onrechtstreekseh, wanneer hiertoe een ander woord noodig is
(spreekt VAN God).
XLIV. Duid de onderwerpen en aanvullingen aan, welke in oefening XLII voorkomen.

-13 Treden wij de kerk binnen .... Ontdp.kken wij
eerbiedig ons hoofd, en knielen wij neder" wani
onze Heer Jesus-Christlls is hier tegenwoordig, met
Godheid en menschheid, gelijk Hij in den hemel is.
Schouwen wij nu eens rondom ons heen: Daar,
hebt gij het koor; hier, het schip der kerk; links
en rechts, de zijheuken.
In het koor, staat het hoofdaltaar, waar gewoon·
lijk het Heilig Sacrament in het tabernakel rust;
wat lager, staan verscheidene zijaltaren.
Het schip der kerk en de zijbeuken zijn voor
het volk bestemd. Daar, bevinden zich biechtstoelen, een kansel en menigvuldige bidstoelen oJ
banken.
De muren der kerk zijn met godsdienstige fafereelen en beelden van Heiligen versierd.
De hoogzaal bevindt zich doorgaans boven den
ingang der kerk. Aldaar, staat het orgel, en plaat.
sen zich de zangers.
§ 3. De personen des werkwoords.
Enkelvoud: ik leer, gij leert, hij leert.
Meervoud: Wij leeren, gij leert, zij leeren.
VooBBEELDEN.

BESCHOUWING. De werkwoorden hebben drie enkelvoudige en drie
meervoudige personen; de eerste zijn: ik, gij, hij; de andere: wij,

qij, zij.

Oefeningen.
XLV. Zet in al de lI/!1'sonen :
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Verlatcn wij nu dc kerk; doch, dragen wij eerst
den Heer een loflied op.
68. -

Psalm VrII.

Heer en Heerseher aller dingen,
Hoe groot is Uw naam heel 't aardrijk door:
Tot boven de hemelen schittert Uw gloor.
Kinderen en zuigelingen
Kondigen Uw almacht aan,
Om te beschamen en stom te slaan,
Al die U Ilalen en werderstaan.
Bes;chouw ik den hemel, dien Uw handen verhieven,
De maan, de slarren, alwat er praalt ;
Wat is de menseh, dat. hij U kan believen,
En des menschen zoon, dat gij tot hem daalt?
Ja, den sle"veling schier verengeIt,
Hem een hoon van glorie slren;;elt,
Hem lot l1eer van Uw werken stelt,
Alle~ neerlegt aan zijn voeten,
Sclwpenkudden, rnnderstoeten,
AI 't gedie/·te vall hel veld;
Vogels, in het luchtruim zwevend,
Visschen, in der golven schoot! ...
Opperheer, 't heelal bestierend,
Wat is Uw naam door heel 't aardrijk groot I
( F. B:ieck.

Hooren, - spelen, -:- schrijven, - ingen, - slapen.
XLVI. Doe hetzelfde met :
Hekl nen, - bopen, - springen, - vallen, - werken,-dragen.

§ 4. De drie hoofdlijden des werkwoords.
VOORBEELDElI.

(Tegenwoordige tijd.) (Verleden tijd.) (Toekomende tijd.)
Ik kniel.
Ik bid.

Ik heb ge:uJield. . [11. zal kuiden.
Ik heb gebeden.
Ik zal hiJden.

69. -

75De kerktoren.

De kerktoren rijst statig in de hoogte ; men ziet
hem van verre, als men het dorp nadert. Zijne
naald, bekroond met het teeken der Verlossing,
verheft zich boven de toppen der hoogste boomen.
De toren is gewoonlijk vierkantig tot aan hef
dak; dit laatste gaat spitszuilig op.
Op de voorzijde des torens, ziet men eene uurplaat.
In den toren, hangen de klokken.
Eene klok heeft dCllzclfden vorm als eene bel;
maar zij is wel honderdmaal zoo groot en zoo
zwam'.
De klokken (lienen, om de geloovigen tot de
goddelijke diensten te roepen; zij worden ook geluid, als er iemand gestorven is.
\Yannecr Cl' brand ontstaat, luidt men (',ok de
klok; alsdan, slaat zij zeer gauw: dit noemt men de
llood- of alarmklok.
BESCHOUWl~G. Men kan eene handeliug verrichten in het oogen·
blik, dal men spreekt (tegenwoordige tijd); of men kan ze dan reedl
verricht hebben (verleden tijd),. of kan ze nog moelen verrichten (toe·
~Olllcl!de

tijd).
Oefeningen.

XLVII. Zet de volgende werkwoorden in at de personen van den
legenmoor liqen

aid.
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'1".. - Zondags klokje.
Zondagsklokje, zoet geschal,
Kondig luid en overal:
c Christen, staak 't vermoeiend werk,
Jesus noodigt u ter kerk. 11
Zondagsklokje, zoet geschal,
Roep alom. door berg en dal:
Cl Laat de zorg van 'L aardsche g:>ed,
Hef ten hemel 't vroom gemoed I ,
Zondagsklokje, zoet gescbal,

Kondig luid en overal:
c 't Feest des Heeren banl verdriet;
Heden, klinke 't broederlied I 11
'Jll. -

Het kerkhof.

Het kerkhof strekt zich uit rondom de kerk. Tu
de steden, en ook in sommige dorpen, bevindl hel
zich op eenigen afstand buiten de gemeente.
Het kerkhof is met eenen muur of eene haas
OIDt'ingd, en met gras bewassen.
Men ziet er menigvuldige heuveltjes, die de begraafplaatsen aanduiden. Op deze heuvelljes, staan
Eene gur.st vragen, eene les lezen, een opstel maken, eenen put
del!:t'n.
XLVIII. Zet in al de perlonen van den verleden tijd:
Eene aalmoes geven, een huis bouwen, bloemen zaaien, eene pen
"ui}den.
XLIX. Zet in den toek"menden tijd:
Eenen appel pLukken, eenen brief $chrijven, in deschool toelui.teren, den meester /lehoON.amen.

-77houten kruisen, tot teeken, dat de personen, die
daar begraven zijn, in het kruis hunne hoop gesteld hebben.
Hier en daar, ziet men graftomben van blauwen
steen of marmer, met opschriften, die den naam
en den ouderdom, soms ook de hoedanigheid der
ovcrledenen vermelden.
Dit zijn de graven der rijken. Doch, indien men
de grafsteden opende, zou men geen onderscheid
vinden tusschen de asch des werk mans en die der
grootcn van deze aarde.
De grond des kerkhofs is gewijd.
Heb altoos grooten eerbied voor deze plaats;
spring niet over de graven heen, maar kniel soms
vóór de terpjes neder, die de overblijfsels van
vrienden of bloedverwanten bedekken, - en bid
God voor hunnc zielen.
72. -

De beek.

De beek is een kleine vliet.
Het water der beek is zeer helder en frisch.
4. Zet de volgende zinnen in het meervoud:
Het meisje breit eene kous. De hond vervolgt den haas. Het fret
doodt het konijn. De meid melkt de koe; De smid beslaat het paard.
De scholier leert de les. De schrijnwerker maakt de deur. De kanarievogel zingt in de kevie. De boot vaart op den stroom. De kleermaker snijdt de stof. De kok bereidt de spijs. De koetsier bestiert
!let rijtuig. De herder leidt de kudde. De regen bevochtigt het veld.
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Drink nooit aan eene beek, wanneer gij bezweet
zijt; de kilheid des waters zoude u eene ziektekunnen veroorzaken.
Het kleine gerucht, dat de beek onuer het vlieten laat hooren) noemt men gemurmel of ,qeka6bel.
De beek loopt kronkelend door veluen en Wl'ilanden heen, Des winters) laat men hare wateren
over de beemden stroomen, om deze vruchtbaarder te maken,
De kleine diepte, waarin de beek vliet, noemt
men hare bedding.
Aan den oever der beek, plant men wilgeboomen, omdat deze graag in een vochtigen bodem
staan.
De beek is zeer nuttig; zij levert goed drinkbaar
water voor menschen en dieren. Wanneer zij sterk
is, kan zij ook watermolens doen draaien.
LI. Verleden tijd. De meisjes hebben kousen gebreid ... enz-.
LIl. Toekomende tijd. De meisjes zullen kousen breien... enz.
KERSTK OKFKNlNGI!:N IN HET UITDRUKll.EN DEB GEDACHTEN.

Uil. Wat iets is :
Oe roos is eene bloem. Oe vink - . De koe - . De haring -. De
vlieg - . Het lood -. Hd marmer - . Oe eik - . De appel - . De
netel - . Hel laken - . Het brood -. Het bier -. De tafel - . De
wagen -. De tarwe - . De zon - . De luiheid -. Oe gehoorzaamheid - . De Maas - . Londen - . Limburg-.
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De knaap bij de beek.
Een knaapje trad lachend.aan 't zoompje der beek,
73. -

En stond met een rotting te stoeien;
En dook dien zoo lustig in 't zilveren vocht,
DOlt hij aan zijn voeten zag vloeien.
En, als nu de rotting in 't watertje zonk,
Toen zag hij hem krom en gebogen;
Maar,als hij, verbaasd, dien aan 't stroompjen onttrok,
Verscheen hij weer slank vóór zij II oogen.
Dit kwam onzen knape recht wonderlijk voor;
Hij sprak lot het heekjen in toren:
c Wel klaar is uw water, wel zacht is uw vloed,
Toch hebt ge mijn achting verloren.
Uw ruischende stroompje, hoe helder en frisch,
Heeft snood mij misleid en bedrogl~n ;
Vloei heen, waar ge wilt, nu; 'k bemin u niet meer,
o beekje, vol list en vol logen! »
Toen, liet zich, schelklinkend, in 't diep van den vlitJt,
Een fijngalmend stemmetje hooren:
« Mijn kind, Ik bedroog of misleidde u niet, neen:
Uw oog heeft 't bedrog hiel' geboren.
Dit oog heeft geen kracht, om in 't spel van mijn stroom
Met 't noodige doorzicht te schouwen.
Leer, leet' dus, 0 knaapje, voortaan niet le veel
Uw eigenen blik te betrouwen.
(F. Renl.

LIV. /lot: ie Is is:
De melk -. Het bloed -. De steenkool -. Het goud -. De suiker -. De azijn -. De asch -. De naald ~. De toren -. lIel
paard -. Hel zonnelicht -. Het maanlicht -. Het schietpoeder -.
Het bronwater - . Oe teerling -. De rol - , De egge.
LV. Welk geluid iets geeft:
Het paard hinnikt. Oe os -. Het zwij n -. De hond -. Oe kat -.

,..... -

80 Het veld.

Het veld is de uitgestrekheid vrijen grond, welke
buiten steden en dorpen ligt.
Op eenige plaatsen, is het veld vlak; op andere,
is het bergachtig.
De wegen, die door het veld loopen, zijn gewoonlijk smal, en niet geplaveid.
Het veld is in vele landen of akkers afgedeeld.
Men zaait op het. veld: tarwe, rogge, gerst ,boekweit, spelt, klaver) enz; men plant er aardappelen, wortelen, tabak, hop, en soms witte kooIen.
In den zomer, is het veld zeer schoon: al de
vruchten zijn dan in vollen wasdom. Vóór de~
oogst, gelijkt het aan eene zee van halmen, waarin de aardappel- en beetenlanden als groene
eilandjes voorkomen.
In het veld, houden zich vele vogels op, als patrijzen, kwakkels, leeuweriken, kwikstaarten,
kerenmusschen, enz.
Men ziet er ook den schuwen haas in snellen
loop over de akkers heen vluchten.
De vos - . De leeu w -. De wolf -. De beer - . Het schaap - . De
kwakkel -. De duif -. Ue kraai - . De hen -. De haan - . De
kikvorsch - . De bij -" De beek - . Het uurwerk - . De wind - ,
Het gpweer -. Het glas -. De donder - .

LVI. Wat aan of met iets gedaan wordt:
Het brood wordt gebakken. liet graan - . Het bier -. Het gras - ,

f 5. -

81 De oogsttIjd.

De dag is aangesneld:
Op! kindren, op!. .. naar 't veld!..
Zie ginds de siklen blinken;
De gouden aren zinken,
En vallen met geweld.
Hier, ruischt de zeis in 't graan
Geen halmpj~ blijft meer staan.
- Welk leven, welk gewemel!
Zoo ver de blauwehemel
Het vorschend oog laat gaan.
De zon straalt gloeiend heet,
De maaier hijgt en zweet:
Maar koele windjfls spelen,
Die hem het yoolllOofd streelen,
Dat de arbeid druiplen deed.
Oe akker -, De tuin -, Het vuur -. Hel huis -, De wagen -.
De pen -, Het mes -, De hol -, De deur -, liet kle(~d -, De
b ,om -, De visch -, Het linnen -, Het hoek -, Het dak -, De
bloem -, De taLak -, De aardappel -, De deur -, lIel vensler-,
LVII, TV af iets of iemand heeft:
De hoorn heelt takken -, De takken -, De roos -, De vogels -,
De visschen -, Het paard -, De koe -, Het zwijn -, De egel -,
De olifant -, Het schaap -, De wagen-, De spade -, De hark
-, Het uurwerk -, De kachel-, Het venster -, lIel hoek -. De
lei -, De voerman -, De tuinier -, De scbaapherder -, De met·
selaar -. De sclll'ijnwerker -, Oe naaister -, De jager -. De
ruiter -, De visscher -,
LVIII, Wat aan iets ofiemand moet gl'daan worden:
Hel huis moet gebouwd worden. De kareelsteenen -, Het marmet
-. Het leder -, Het garen -. De koffiehoonen -, De achoenen
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Daar prijkt de schoovenrij,
Reeds eer het avond zij;
Nu, wordt een lied geheven.
Dat weerklinkt in de dreven,
Reeds eer het avond zij.
7G.

De bergen.

De bergen zijn verhevenheden der aarde
'Van neer deze verhevenheden maal' klein zijn,
worden zij heuvels genoemd.
Eenige bergen zijn zoo hoog, dat hunne toppen
boven de wolken uitsteken.
Eene reeks van bergen. die aan elkander
raken, noemt men eene bergketen.
Sommige bergen zijn steil. andere hebben
eene zachte helling.
-. Het onkruid -. Het graan - . De glazen - . De horloge-.
Rijpe appelen - . Gescheurde kleederen - . De dieven - . De deugd
-. De overston -. De armen -. Stoute scbGlieren -. Onwetende
kinderen -. Blinde menschen - •

LlX. JVat iemand wil:
Wie vermoeid is, -. Wie honger heeft, - . Wie dorst heeft,-.
Wie slaperig is, -. Wie koud is, -. Wie vlijtig is, -. Wie lui is,
- Wie lam is, -. Wie doof is, -. Wie blind is, - . Wie stom is,
-. Wie ziek is, - . Wie wraakgierIg is, -. Wie h~bzuchtig is, -.
Wie mededaagend is, -. Wie vredelievend is, -. Wie eigenzinnig
is,-.

LX. Wat voor een ding iets is of iets doet.
Een scherp mes Ilnijdt goed. Een - grond brengt vele vruchten
voort. Een - scholier maaKt snelle vorderingen. Een - streedt

-
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De meeste stroom en en rlVIereu nemen in
de bergen hunnen oorsprong.
De v:'lkke ruimte, die tusschen bergen inligt,
wordt een dal of eene val/ei geheeten.
Dl' bergachtig(l landstreken zijn gpwoonlijk zeer
schil dp,rach tig.
77. -

Var; de !)erYl'n.

Van de bergen, strooml het leven,
Reine lueht voor menseh en dier:
Klare bronnen, zilvren beekjes
Wellen g'inder, kronklrn hier.
Iüuifl~n,

die don reuk vCI'blijden;
Schoone bloempjes, wit en blauw,
Groeien op de steile rotsen,
Glinstren in den morgendauw.

langzaam. De - kastanje worelt niet gegeten. De - kampernoelies zijn eetbaar. Een-- kind wordt niet geloofd. - griffels maken strepen in de lei. - kleedcrcn zijn zeer warm. - vruchten
zijn ongezond. - tonnen klinken hard, maar - tonnen klinken
niet. - tongen zijn vergiftige pijlen.
LXI. (Vervolg.) De vederen der kraai zijn zwart. De vleugelen zijn kort. De twijgen - zijn zeer buigtaam. De slam - is recht.
De stam - is gewoonliJk krom. De ooren - zijn lang. Het nest is van mos gemaakt. De wol - wordt geweven, en het haar ook, De smaak - is aangenaam. Het hout - is hal'd. Het mes ,slang.
LXIII. Waar iets is, geschiedt, enz.
De visellzwemt in het water. De TOS woont -. De toren staat-Het dak ligt -. De zolder bevindt zich - . De kinderen spelen --,

-

8~-

In de bergen. vlucht de gemze,
Hupt Im ~pringt rIe dartle geit;
En de zoete lammerscharen
Vinden er hun maal bereid.
'1'8. -

Het bosch

Het hosch is ecn stuk grond, dat met hoornen
dicht hewassen is.
Er zUn eikcnhosschcn, sparrcnhosschen. herkenbosschen, bosschen van kreupelhout, enz.
De sparrenbossen zijn het gansche j:lar groen.
Een zeer uitgestrekt bosch wordt wuud geheeten.
Als men in een hosch hard roept, hoort men
een ccho of weerklank.
De visscher werpt het net - . De landman strooit het graan-.
Men bewaart de aardappelen - . De zon staat - . De hoschwaclJter
gaat - . De zwaluw maakt haar nest -. Men slaapt - . De koersen
hangrn -. De kooien groeien - . Men zel den hoed -. Men steekt
het geld _. Men schudt het graan - .

LXIII. Waarvan o( waaruit iets komt.
liet was komt van de bijen. De schrijfpennen -. Dc steenkolen
-. Het daglicht - . De wol-. De pluimen
• De regen -. Be
eikels - . De wijn -. De druiven -. De kandijsuiker - . Hetelpen.
been - . Het parelmoer - . Het meel-. Lijnolie - . Katoen -. Perkament - . Chocolade - . Zijde - . Linnen_

LXIV. Wanneer iets is of plaats heeft.
Het viooltje bloeit in de lente. De zon komt -

op, en gaat - onder. Men maakt - vuur in de kamer. De school begint - , en eiD-

-
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In de bosschen, houden zich konijnen, hazen,
soms ook herten en reebokken. Aldaar, nesteleL
vele vogels, inzonderheid: meezen, meerlen, meer·
ltollen, spechten. koekoeken en tortelduiven.
De bosschen zijn ons vooral hierdoor zeer nuttig,
dat zij veel brand-en timmerhout opleveren.
Des zomers, is cene wandeling in het bosch zeer
aangenaam. Men geniet daar alsdan eene fl'Ïssche
koeIte; de vogelen piepen in het gl'OCliè ioof, of
verlustigen den wandelaar met hUil liefclijk. gezang.
f8. - God in de natuur.
Weel gij, wie het blad doel ruischen,
Als de wind in 'Iloover blaast'!
Weet gij, wie de wei doel groenen,
Waar het blanke schaapje graasL?
~igt -. Wij moeten - Misse hooren. Ik neem het middagmaal - .
Ik l'IJaak mijn opstel-. De smid smeedt hel ijzer -. liet ijs smelt
_. Wij vieren den geboortedag onzes Heeren -. Wij vieren zijDe
ferrijzenis -; en zijne hemelvaal't .. -.

LXV, In hoe g"oot getal iets is, of hoeveel malen iets geschit'llt.
Oe vlinder heeft vier vleugelen. De spin heeft - pooten, de bij
heeft er -, de os -, del hen -, en de slak -. Wij heuuEn aan elke
\land - vingeren, Petrus verloochende zijnen Meester -. Oe Israehelen woonden - jaren in Egypte, en dwaa!den - jaren in de
woestijn. In een jaar, zijn - maanden, - weken of - dagen. Een
dag telt - - uren; een uur, - minuten; eene minuut, - seconden.
In ons vaderland, wonen ongeveer - menschen; in ons dor;. \8l11.d).
zijn er omtrent -
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Weet gij, wie de zon laat schijnen
Over de akkers van het veld;
Wie de klaverbloem doet bloeien,
En de korenaren telt ?
Weet gij, wie de rozen kleurde,
Wie den leeuw schiep en de mier;
Wie de wol gaf aan de lainren,
En de horens aan den stier?
Weet gij, wie den malsehen regen
Over 't dorstig aardrijk zendt?
Weet gij, wie den storm dotll loeien,
En 'l gevaart' der wolken ment 'l
Weet gij, wie den nevel pompte,
Die om gindsehen bergtop vlot;
Wie al voortbracht, hoedt en zegent 1...
- Kinderen, knielt 1... zijn naam is GOD.

LXVI. Hoe iets geschiedt.
De eik groeit langzaam. De zwaluw vliegt -. De kreeft gaat-,
Een hevige stroom loeit - . De Avondstar licht -, Zware klokken
~uiden - . lIe scholieren moeten - toeluisteren, als de meester
spreekt. - eten is ongezond. Men moet zijne plichten - kwijten.
Men moet - bidden. Wie een goed geweten heeft, slaapt - . Wie te
gauw schrijft, schrijft -. Een goede Christen gelooft -, wat God
veropenbaard heeft. Wij zullen den Heer - dienen tol hel einde
van ons leven.

iUiDIl

J"HOuD.
BLZ.

EERSTE HOOFDSTUK: DE SCHOOL. - t Doel en wezen der school.
t
2. Gebed vóór de school.
2
3. VeJ'\"olg van de eerste les.
ib.
4-. Gebed na de school.
3
5. Het ieesboek en het schrijfboek.
ib.
6. Gustaaf.
•..
. .
4
7. De pen, het potlood, de liniaal, de inkt.
ti
8. De lei en de griffel.
ih.
9. ! O. De jonge dief
6
ti. De schl'ljftafel.
8
t 2. Het bord, het krijt, de spons.
9
i 3. !le goede scholier.
ib.
t4. Vervolg.
iO
t 5. Kaatje.
H
TWEEDE HOOFDSTUK: HET VADERLIJKE HurS. - f 6. Hd Illlis
uitwendig beschouwd •
12
t7. Rijkdom geen geluk.
13
t 8. Het inwendige des huizes.
!4
! 9. Het weJgelllanierde kind.
16
20. De deur.
l7
2!. Hllt venster.
18
22. De kevie. .
19
23. De schaprade, enz.
20
24. De spiegel.
21
25. De kJeederen •
22
26. De tafel.
23
27. Het tafpigprirf.
24
28. Hoe men zich aan tafel gedragen moel.
26
29. [le sloel.
27
30. Het bed.
28
31. Slaapt, mijne kinderen.
29
32. De schoorsteen.
30
33. Nader niet te dicht bij het vuur.
ib.
34. Bet uurwerk • •
•
• 32
35. Het uurwerk en de zonnewijzer. •
• • 33
36. De spijzen .
• 35
37. 38. Oe bedonene abrikozen
• 36
39. De huisgenooten •
39
DERDE HcnrDSTl"K: [I[ lH':SlIt!J\EN.- 40. Het rur.d.
10

-

88-

4.1.
4.2.
4.3.
H.
45.
1,6.

Het paard • •
De musch en het paard.
•
De ezel.
Het zwijn.
De geit.
•
De geit en de knaap.
A:7. Hel schaap.
i8. Blanke schaapjes.
49. De hOlld. • •
50. De kat.
.
De hen.
51. lIet hofgevogelte. 52. De hen,diegoudeneierslegl.
53. De gans, de eend.
54. De kalkoen, de pauw.
55. De duif.
56. De duif en de mier..
..... . . .
57 .. 58. Ef'nige andere logeleII, die in. of bij het huis gevonden worden.
59. Ooieraar.
60. Lodewijk de dieren plager.

Y1EllDE HOOFDSTUK. DE OMGEVIl\G DES HUIZES, - 6i. De tuin.
62. lIet kind en bet roosje. .
63. Ue boomgaard.
64. De straat.
65. Hoe men zich op straat gedragen moet.
66. De dienstvaardige Wiliem.
67. De kerk.
68. Psalm VlII. .
69. De kerktoren .
70. Zondagsklokje ..
71. Het kerkhof. ..
72. De beek.
73. De knaap bij de beek. •
74. Het veld.
75. De óogsttijd
•
76. De bergen .
77. Van de bergen.
78. Het bosch •
79. God in de natuur.

42
43
44
46

47
4,9

50
5f

52
53
54
5;'
iiJ.
56
58
id.

59

65
66
68
69
70

71
72

74
75
76
id.

77
79

80
81

82
83

84
85

BIJ DENZELFDEN UITGEVER

SCHOOLBOEKEN VAN F.-A. ROBYBS.
1-3. Nieuw Let"shoek voor R. K. Volksscholen (dri;J deelen).
Ni~uwe sclJrijf-leesmelbode, t. deeltje.
IS. Nieuwe schrijf-Ieesmetbode, 2- ..

•.

6.
7.

N~('erlandsehe Spra~kleer,

met toegepasle oefer.ingen.
Kleine praetische Spraakleer.
8. Aanvankelijke TaaloeIeuiogt'u.
9. Aanleiding tot bet verV:lard. van Nederc!. 0i'Sle!l('u (Lcl'rlin.~l.
10. Aanleiding, enz. lIandhol'k tics mt'l'sler.' .
H . ~Ielhodische Dl'nk- co Slijllef'r, 1- d ..d (Let'rling·.
f2. ~Ielhódische Dcnk- cu Slijllt'pr, j- deel (Me,'sler).
13. ' Methodist'he Denk- en SliJII",'r, ~, tI~el. RedactÏt'OI'fl'uiug,·It.
1-'. Nieuwe Leel'gang "oor hel onderwijs in de Frausdle laai, j. ti.·....
15. Ni~uwc Leergang, 1'117.. , 2- tI,'('I,
t6.1r!lbode om de Netle('duÎlsc!.,·)' I" I" '!)en Frausch I,'wil.
17. Keul van stukken ter' "('I'lalingll;1 IWI Ff':lll;;~h (Le,'rIÎn~).
18. Keur van stukken, enz. (Mer~'er J .
f9. Cours prati((uc tie slyle él"melll~lil'l' (Elè"e)
tO . Cours praliqne de sly!e, ele. (Maill"' ,
tt. Rekenkunde der lagere scholeu, j ' deel .
!t. Rekenkunde,eu?: ... ;2- deel.
!3. Eersle Rr·kenoefenicl!en.
!~. AritbDléÜillH~ des éC<llcs I,rimaires,
partie.
15, Aritllmétique, etc., ~- parlie.
!6. Arlthmétiquc, ete.. :5- n''''!ip

.re

