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I .- Del4aan .
Eene oude vrouw, die nog zeer vlug en werkzaam
was, had twee nichtjes bij zich wonen . De meisjes
waren op verre na zoo vlijtig niet als hunne moei, en
zouden voorzeker een goed gedeelte van den morgen
geslapen hebben, in~lien de vrouw hen niet gewekt
had . Deze had eerier • haan die elken . morgen . .:regelmatig ten vijf ure, •kraaide ; .daardoor wist zij altijd hoe
last het was, en stood dan op om hare beide huisgenooten to wekkeu . De meisjes, die gaarn. e nog een
paar uren larger to bed gebleven hadden, begrepen
dat de haan de schuld was, dat zij zoo vroeg moesten
opstaan, en zij besloten derhalve dien
leelijken
schreeuwer to dooden .
Op zekeren dag vond de oude moei den haan dood in
het hok . wie had het arme beest zoo meedoogenloos
verwurgd ? - Niemand wist er jets van, en de beide
nichtjes beklaagden het ongelukkig lot van het trouwe dier . Doch hoe deerlijk hadden zij zich bedrogen !
Ue vrouw, die flu in het geheel niet wist hoe laat hct
was, stood somtijds midden den nacht op om hare
nichtjes to roepen . De arme meisjes betreurden grootelijks hunne onvoorzichtigheid, en weenden van spijt
omdat zij flu zooveel vroeger moesten opstaan .
Wie met bedrog to werke gaat
Betreurt sorns vroeg zyn' slechte daad .
VRAGEH .

1 . Verklaar de schrijfwijze van dcn a-klank in de volgende
woorJen : Iraan, ,ccs/apen, had .
2 . Schrijf de zclfstandige naainwoorden nit ale leesles en doe
liun geslacltt en getal kennen,
3 . Zeg antlers : Zcj btgiepen dat do Iraan (IC schul,i er van was
4 . Gecf ecn synoniem (gelijkheduidend woord) van
r/ug,
rl yti~~, bed>repen, schrceuu'er .
.~ . V rvo~~; liet

wcrkwoord :

z e1 en .
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Edelmoedige Wraakneming.
22.. - Edelmoedige
Wraakneming .
Willem en
en Pieter
Pieter leefden
leefden in
in groote
groote vijandschap
vijandschap..
Willem
En, geen
geen wonder,
wonder, want
want Willem,
Willem, onder
onder voorwendsel
voorwendsel
En,
dat
Pieter
hem
schuldig
stond,
had
hem
op eene
eene
dat Pieter hem schuldig stood, had hem op
schelmachtige wijze
eene aanzienlijke
aanzienlijke som
geld weten
weten
schelmachtige
wijze eene
som geld
af te
vertelde de
de deugniet
deugniet overal
overal
Daarenboven vertelde
of
to persen.
persen . Daarenboven
dat Pieter
Pieter een
bedrieger was,
was, die
die door
doorlistige
listige streken
streken
dat
een bedrieger
zich
met
het
goed
van
anderen
zo'Cht
te
verrijken.
zich met het goed van anderen zocht to verrijken .
Hoezeer deze
deze hierover
hierover gestoord
gestoord en
en verbitterd
verbitterd was,
kan
Hoezeer
was, kan
men
lichtelijk
begrijpen;
ook
nam
hij
het
besluit
zich
men lichtelijk begrijpen ; ook nam hij het besluit zich
op
dien eerlooze
eerlooze te
en wachtte
wachtte hiertoe
hiertoe eene
eene
op dien
to wreken,
wreken, en
gepaste
gelegenheid
af.
Het
duurde
echter
niet
lang
of
gepaste gelegenheid af . Het duurde echter niet lang of
deze bond
bood zich
zich als
als van
van zelf
zelf aan
aan.. Zekeren
deze
Zekeren dag
dag wandelwandelPieter
langs
den
oever
van
een
zeer
de
de Pieter langs den never van een zeer diepen
diepen
stroom die
die voorbij
voorbij de
de stall
stad vloeide,
en hij
stroom
vloeide, en
en to
toen
hij op
op eene
eene
eenzame
plaats
was,
vond
hij
daar
eenen
man
op
den
eenzame plaats was, vond hij daar eenen man op den
slapen.. Het
waarin
boord eens
eens afgronds
afgronds liggen
liggen slapen
boord
Het gevaar
gevaar waarin
deze
zich
beyond,
was
zoo
groot,
dat
eene
kleine
deze zich beyond, was zoo groot, dat eene kleine
bcweging hem
hem inin dedediepte
diepte zou
zou nedergestort
nedergestort hebben.
beweging
hebben .
Sidderend en
en langzaam
langzaam naderde
naderde hij
hij den
den slapende,
slapende, om,
om,
Sidderend
ware het
het mogelijk,
mogelijk, hem
aan een
een bijna
bijna onvermijdeonvermijdeware
hem aan
te ontrukken
ontrukken.. Maar
verbeeld uu zijne
zijne
lijken
lijken dood
dood to
Maar -- verbeeld
verwondering
in
dezen
man
erkent
hij
Willem
-in
dezen
man
erkent
hij
Willem
verwondering
storten ??
zijnen
afgrond storten
zijnen aartsvijand.
aartsvijand, Zal
zal hij
hijhem
hem in
in den
den afgrond
o neen,
neen, dat
dat boos
boos gedacht
gedacht komt
komthem
hem
zelfsniet
niet to
te
0
zelfs
binnen.
hij hem
toch aan
aanzijn
zijrl lot
lot overlaten
overlaten?? -binnen . Zal
Zal hij
hem toch
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Ook niet : Pieter heeft een edelmoedig hart, en, zonder
aarzelen zelfs, maakt hij den man zachtjes wakker,
helpt hem voorzichtig uit zijnen gevaarlijken toestand
en brengt hem in veiligheid . Willem, door zooveel
goedheid diep getroffen, omhelsde Pieter teederlijk,
bad hem vol schaamte om vergiffenis en beloofde
herstelling voor al het kwaad, dat hij hem zoo onverdiend had aangedaan .

De edelmoedigheid is eene wonderschoone deugd, die
niets dan weldaden baart.

VRAGEN .

1 . YVraakneming. Geef vijf woorden op waar men den vrklank door wr voorstelt .
2 . Verklaar de schrijfwijze van a of cc in de volgende woorden : geld, weten, eenzaam, verbeeld .
3 . Van welk geslacht is geld, stroom, diepte ? -- Waaraan kunt
gij dat kennen ?
4 . Geef woorden die het tegenstrijdige beteekenen van : vijandschap, very jken, eerlooze, gepaste, diepen, groote, mogelijk, deugd .
5, zeg antlers : Hj had hem op eene
aanzienl?jke som geld weten of to persen .

schelmachtige wijze eene

6. Vervoeg in den tweeden en den derden persoon enkelvoud
van den tegenwoordigen en den onvolmaakt verleden tijd der
aantoonende wijze, de werkwoorden :
loopen, brengen, trekken,
komen, wenschen, snjden~

-
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Keizer Karel.
33.. _. Keizer
Karel.
Eens des
des morgens
Eens
morgens vroeg,
vroeg, op
jacht zijnde,
op jacbt
zijnde, Iiep
liep
Karel ver
ver van
van zijn
zijn gevolg,
verKeizer Karel
Keizer
gevolg, in
in een
een woud
woud verhut
doold, en
am eindelijk
eindelijk uitgehongerd
doold,
en kw
kwam
uitgehongerdaan
aan de
de but
eens armen
armen houthakkers
houthakkers.. Hij
de deur
deur enentrail
trad
eens
Hij opende
opende de
binnen.
Men
aanzag
den
Keizer
voor
een
gewonen
binnen . Men aanzag den Keizer voor een gewonen
edelman,
een eenvoudigen
eenvoudigen maalmaaledelman, en
en bediende
bediende hem
hem een
vroeg
of
er
niet
een
tijd.
De
spraakzame
vreemdeling
tijd . De spraakzame vreemdeling vroeg of er niet een
stukje wildbraad
beste was.
houthakker fluisfIuisstukje
wildbraad ten
ten beste
was . De
De houthakker
terde zijne
zijne vrouw
iets in
het oor
oor;; en
en daar
daar het
het guile
gulle
terde
vrouw iets
in het
voorkomen
den gast
geene
voorkomen van
van den
gast die
die goede
goede mensehen
menschen geene
achterdoeht inboezemde,
zij hem
hem eerie
eene goede
goede
achterdocht
inboezemde, braeht
bracht zij
snee van
een gezouten
gezouten reebout.
Man en
en vrouw
vrouw
snee
van een
reebout . Man
aan niemand
niemandvan
van't't lekkere
lekkere brokje
brokje
deden hem
hem beloven
beloven aan
deden
te spreken,
spreken, daar
daar dit
dit wild
wild in
in 's
IS Keizers
Keizers bosschen
bossehen
to
gestroopt was
was enendit
ditmisdrijf
misdrijf zeer
zeer groote
groote straffen
straffen op
op
gestroopt
had kunnen
kunnen trekken
trekken.. Eenige
Eenige dagen
dagen later,
later,
hunnen hats
hals had
hunnen
liet de
houthakker aan
aan't't hof
hof ontbieden
ontbieden..
liet
de Keizer
Keizer den
den houthakker
De arme
armesukkelaar,
sukkelaar,toen
toenhij
hij inin den
den Keizer
Keizer zijnen
zijnen gast
gast
De
herkende, viel
viel smeekend
op zijne
zijne knieen,
knieen, en
en dacht
daeht
herkende,
smeekend op
dat zijn
zijn laatste
was.. De
De vorst
vorst deed
den
dat
laatsteuur
uurgekomen
gekomen was
deed den
goeden man
man opstaan,
opstaan, sttlde
stclde hem
gerust, en
vroeg
goeden
hem gerust,
en vroeg
naar
den
prijs
van
de
ontvangene
herbergzaamhem
hem naar den prijs van de ontvangene herbergzaamten minste,
minste, wat
hij in
in vergoeding
vergoeding wenschte
wensehte
heid of,
of, ten
heid
wat hij
te
bekomen.
to bekomen .
man, van
vanzijnen
zijnenschrik
schrikgeheel
geheelhersteld,
hersteld, vroeg
vroeg
De man,
De
van den
den
alleenlijk verlof
omomvrij
bezems
alleenlijk
verlof
vrij
bezemsinin 't'twoud
woud van
Vorst to
te molten
mogen snijden
snijden.. Die
Die ootmoedige
ootmoedige bede
bede werd
werd
Vorst
toegestaan ;; en
en de
de Keizer
Keizer
den armen
armen man
manaanstonds
aanstondstoegestaan
den
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verwonderd over dien nederigen wensch, wilde den
houthakker nog verder nuttig zijn : hij bestelde hem,
to dien einde, voor 's anderendaags, zooveel bezems,
als hij en zijne vrouw zouden kunnen dragen . Toen
men nu den Vorst de aankomst van dit regiment
bezems aankondigde, wilde hij, dat al zijne hovelingen
met eenen bezem, den houthakher afgekocht, dien
dag voor hem zouden verschijnen . Talrijk waren de
hovelingen . De boschbewoners hadden, al spoedig,
geheel hunne vracht bezems aan hoogen prijs uitverkocht, en keerden zingend met wel gevulde beurze
naar hun woudhutteken terug .
De herbergzaamkeid bluft zelden zonder loon .

VRAOE .

1 . Waarom sehrijft men : jack! met ck, zu'uct met eene d en gas!
met eene t ?
2 . Verklaar de schrijfwijze van o of oo in de volgende woorden
verdool, gewonen, hof, hoogen, loon

3 . Schrijf de enkelvoudige naamwoorden nit de leesles en stel
die in het meervoud .
4 . Geef eenen homoniem (gelijkluidend woord) van elk der
volgende woorden, en zeg wat deze woorden, en die homoniemen
beteekenen : off, en, Rout, hakker, oor, van, hals, hof, vorst, arm,
aan, hoogen .

5 . Wat

beteekenen

de volgende

uitdrukkingen : een

uitge-

hongerde man ; - Iqj fluislerde zone vrouw lets in het oor ; - het
guile voorkomece van dept gas!
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4. - De
De vier
vier Hoofdstoffen.
Hoofdstoffen.
4.

Filips wilde,
wilde, op
op den
den ouderdom
ouderdom van
van veertien
jaar,
Filips
veertien jaar,
hovenier worden;
maar, nanakorten
kortenleertijd,
leertijd, scheen
het
hovenier
worden ; maar,
scheen het
hem to
te lastig
lastig altij
d naar
bohem
altijd
naarden
dengrond
grond te
to moeten
moeten ge
gebogen staan,
staan, en
en hij
hij kwam
ganschmistroostig
mistroostig bij
bij zijne
zijne
gen
kwam gansch
ouders terug
terug..
ouders
Hij verlangde
en ;; maar
maar welhaast
welhaast
Hij
verlangde dan
dan jager
jager te
to word
worden
scheen het
hem toe
toe dat
dat hij
hij de
de strengheid
strengheid der
der lucht
lucht
scheen
het hem
niet
wel
verdragen
kon.
niet wel verdrag en kon .
Thans lachte
lachte de
de visschersstiel
visschersstiel hem
toe;; het
het zou
zou
Thans
hem toe
zoo
aangenaam
wezen
op
het
water
te
varen!
Maar
zoo aangenaam wezen op het water to varen ! Maar
de
vischvangst stak
zeer tegen
tegen als
als
de vischvangst
stak hem
hem welhaast
welhaast zoo
zoo zeer
de
jacht.
Hij
beweerde
dat
het
een
ongezonde
stiel
de jacht . Hij beweerde dat het een ongezonde stiel
deed..
is,
is, dat
dathet
hetwater
waterhem
hem veel
veel kwaad
kwaad deed
Eindelijk
verkoos
Filips
met
veel
geestdrift den
den
hindelijk verkoos Filips met veel geestdrift
stiel
dit ook
was slechts
slechts voor
voor eenige
eenige
stiel van
van kok;
kok ; doch
dock dit
ook was
dagen
j
het
vuur
van
den
haard
gaf
cene
onverdradagen ; het vuur van den haard gaf eene onverdrageJijke hitte
hitte..
gelijke
Gij
zijt
stiel tevreden,
zegde
Gij zijtdus
dus over
over lliet
niet eenen
eenen stiel
tevreden, zegde
op strengen
strengen toon
toon ;j zoo
gij niet
niet eene
hem zijn
zijn vader
hem
vader op
zoo gij
eene
der
vier hoof
hoofdstoffen:
vuur
aarde, water,
water, lucht
lucht of
of vuur
der vier
dstoffen : aarde,
.
Gij
verdragen
kunt,
dan
moet
gij
de
wereld
verlaten.
verdragen kunt, dan lnoet gij de wergild verlaten Gij
zult
uwenleertijd
leertijd van
kok voleinden
voleinden j; ik
ik wil
wil
zult evenwel
evenwel uwen
van kok
het
zoo.
het zoo .
vrienden, deze
van een
Hoort, goede
Hoort,
goede vrienden,
deze woorden
woorden van
een
beroemden
schrijver:
De
grootste
hi1'lderpaal
om
we!
,~rootsle
hinder
aal
am
wel
beroemden schrijver : De
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in zjfnen staat . Men moet
dus
smeden wij geene ijdele
zijne begeerten matigen ;
plannen, beelden wij ons niet altijd in dat anderen
gelukkiger zijn dan wij Elke staat brengt zijne lasten
mede, en, gelijk het spreekwoord zegt, «elk voelt best
zijne eigene ongemakken, maar ziet die van anderen
minst . >.
to zyn, is ontevreden wezen

VRAGEN.

1, Geef reden van de verdubbeling der medeklinkers in elk
der volgende woorden : hoofd lofen, j5lannen, ongemakken
2 . Verklaar de schrijfwijze van den a-klank in de volgende
woorden : lucht, vuur, uwen .
3 Schrijf de stofnamen nit de leesles, en doe hun geslacht
kennen .
4 . Schrijf vijf zinnen waarin het woord hovenier als onderwerp gebruikt wordt .
5 . Zeg antlers : De visschersstiel lackle hem toe .
6 . Vervoeg in de drie personen enkelvoud van den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijze, de werkwoorden : willed,

sclgjnen, moeten, stacin, doer, bren-en .
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5.

De Jonge Tuischer .

zekeren dag werd een kleine jongen door zijne
moeder naar den huisbaas gezonden om
maandelijksche pachtsom to betalen . Deze

hem

de

eigenaar

was zeer vrekkig en zou, om een klein to kort, zijne
pachters groote moeilijkheden aangedaan hebben. Het
was this niet zonder reden dat de huisvrouw aan haren
zoos, Karel, herhaalde malen de opmerking maakte dat
hij wel voor zijn geld moest zorgen . Ongelukkiglijk had
de jongen op den weg makkers tegengekomen, die
bezig waren met centers en stuivers in de hoogte to
werpen en kop of munte to raden . De gretigheid naar
het spel en de geldzucht zetteden den jongen Karel
aan om oak zijne speelpenningen to wagers . Hij beproefde dus de kans, maar verloor tot den laatsten
duit van zijn spaargeld . Wat

flu

gedaan ? Het gedacht

dat hij misschien het verlorene zoude kunnen wederwinnen overmeesterde hem, en deed hem de huishuur,
door moeder zoo zorgvuldiglijk vergaard, aantasten .
Doch, in plaats van to winners, verspeelde hij gedurig
voort, en

kwam

eindelijk

aan

zijne

drie laatste

geldstukken . Nu zag hij wat hij gedaan had en betreurde, maar to laat, eilaas ! zijnen eersten misstap
Het koude tweet beperelde zijn aangezicht . Wat ging
hij doers, indien hij er niet in gelukte zijn geld weder
to winners? 0 ! het geweten knaagde hem zoo fel, en
met z nen zakdoek moest hij de tranen wegvagen die
zijne wangen kwamen bevochtigen . « Ach ! Onze Lieve
VrQnw,

M

zegde hiJ

bLj

zich selven, «indien ik mag
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wederwinnen wat 1k verloren heb, belaof 1k u nooit
meer to tuischen . »
De H. Maagd, die goede moeder, had medelijden
met den verdoolde, en bekwam dat de kans ten zijnen
voordeele draaide . Hij won niet alleen wat hij verloren had, maar kreeg zelfs in de laatste smeet, meer
dan hij noodig had om zijne pachtsom to volmaken .
Nauwelijks had hij gezien dat zijne taken goed stonden, of hij stelde het op een loopen, de gewonnen
toelaag aan zijne vergramde medespelers overlatende .
De huisbaas ontving den huurprijs tot den laatsten
stuiver, en de kleine jongen hield zijne belofte : nooit
meer leverde bij zich aan het tuischen over .
Kinderen, houdt u immer van de waagspelen ; want,
ofschoon een jongen er hier gemakkelijk van of kome,
toch vindt men bij duizenden spelers die door het
tuischen tot den bedelzak gebracht worden .

RAGIN.

1 Verbuig in het enkelvoud en in het meervoud : de jonge
tuischen .

Z . Verklaar de vorming en de beteekenis den volgende
woorden : /iuisbaas, pachtsc'm, huisvrouw, geldzucht, spaargeld,
rnisstap, waagsj5elen, bedelzak .

3 . Sehrijf vijf zinnen waarin het woord lie/sclrer als voorwerp
gebruikt wordt .
4 . Vervoeg het werkwoord beta/en
.
5 . Ontleed spraakkundig : Kinderen, houdt u van de waagspelen .
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6.

Het Haasje .

Onder eenen dennenboom
Zetelt haasje zonder schroom,
Strijkt den knevel, spitst het oor,
Duikt eens neder, kijkt dan voor,
Plukt en lekt zich,
Bukt en rekt zich . ., .
Eindelijk maakt het eenen sprong
« He! wat ben ik voor een jong
« Sneller nog dan hert en ree,
c Spring en hup ik zonder wee .
Wie is, die mij vangen kan ?
« Duizend honden ? honderd man?
Seffens wil ik 't met hen wagen .
« Geen toch hunner zal mij jagen ;
« En een heer op zijn kasteel
a Heeft geen paard in zijn gareel,
Geen koetsier, geen jagerman,
« Die zoo schielijk loopen kan .
Haasje ! neem u wel in acht !
Hond en jager sluipen zacht ;
Eer gij 't denkt, dan valt de haan,
En het is met u gedaan .
Haasjen echter staat daar al
Als een rechte boffer pal,
Kijkt niet op, en kijkt niet om . . .
Pst .. . Wie komt zoo stil en stow
Met geweer en poederhoorn !
Ginds door bosch en hagedoorn ?
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Ach ! het is de j agerman ! ---Haasje, Haasje ! spring daar van ' . .,
't Is to laat reeds : Pif, poef, paf,
Stuift de rook het vuurroer af.
Haasje ligt, helaas ! terstond
Doodgeschoten op den grond .
Wie de sterkste meent to staan
Kan zeer ras ten onder gaan .

VRAGEN .

1 . Verbuig : een dennenboom .
2. Geef reden van het gebruik der letters die in de volgende~
woorden in italiek gedrukt zijn : melk, wagon, loopen, zaclit,
vuurroer, grond .
3, Maak vijf zinnen waarin hot woord jager in dcn datief staat .
4. Verklaar de vorming en de beteekenis der volgende woorden : dennenboom, jagerman, poederhoorn, hagedoorn, vuurroer.
5. Ontleed redekundig : Het haasje zat onder eenera dennenboom .
6. Vervoeg in den onvolmaakt verleden tijd der aantoon~nde
en der bijvoegende wijze, hot werkwoord sj5ri~lgen .
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De Zorgelooze Knaap .

Als Aalbrecht het huffs of de kamer uit- en inging,
. en
hoorde men het wij d en verre . Hij sloeg de huffskamerdeuren zoo geweldig achter zich toe, dat de ruiten er bij dreunden. De trappen sprong hij zoo mw
op en af, dat men het gestamp door gansch het huffs
hoorde . Werd hij naar andermans mooning gezonden,
zoo grog hij op dezelfde manier to werk . Zonder to
kioppen, zonder zijne schoenen of to kuischen, trok
hij maar de dear binnen, legde zijne boodschap af, en
liep dan, zonder groet of dank, weder voort . Op de
straat zag men hem nooit deftig gaan, maar altijd loopen en springen ; hij lette nooit op waar hij grog,
maar trok dikwijls door slijk en vuilnis, ook dan, wanneer hij het een of het ander gemakkelijk had kunnen
in zijnen gang vermijden . Als iemand hem aansprak,
bekeek hij den spreker niet recht aan, maar krauwde
in het haar of achter de oor, of beet aan zijne vingernagels, of sparde den mood wijd open, of stak geheel
zijnen vinger in den mood, gelijk de kleine kinderen
gewoon zijn to doen . Wel is waar, hij deed niemand
leed noch kwaad, en ontvreemde zelfs het geringste
voorwerp aan anderen niet, maar nogtans hij werd
van niemand bemind . Waarom dat ? Omdat hij geene
goede manier van handelen had : hij was slordig ; en,

sslordige mrnsehen boezenaen of keen in.
VRAOEN.

1 . Waarom schrijft men kamer met dene a, trappen met pp, Zoomet gene p en mond met d?
2 . Welk verschil is er in de beteekenis van trappen en trapen,
knappen en knapen . - Stel ' die woorden in het enkelvoud .
3 . zoek vijf overgankelijke werkwoorden uit de leesles en doe
hun voorwerp kennen.
: Stel deze hoedanigheidswoorden in den ver4 . Goed, slot-dig
grootenden en in den betrekkelijk overtreffenden trap .
5 . Vervoeg in den onvolmaalkt verleden tijd der aantoonende
wij ze : e mand aanspreken .

pen
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8 . --- Het Geweten.

Een

Indiaan

had

aan

tabak gevraagd . Deze,
dig was,

opende

die

Tijnen

gebuur

een

weinig

goedhartig en dienstvaar-

aanstonds zijnen zak en gaf er hem

een handsvol . 's Anderendaags kwam de Indiaan bij
den gever terug, en behandigde hem een goudstuk dat
onder den tabak verborgen zat . Eenige personen hadden hem aangeraden dit geld to houden, maar de brave
man legde dan de hand op het hart en sprak : Hier in
mijn hart, heb ik een goeden en een kwaden mensch .
De goede zegde mij :

«Het geld behoort u niet toe,

geef het aan den eigenaar terug ; >> dock de kwade
antwoordde : < Men heeft het u gegeven, het is het
uwe . >> De goede hernam : « Dat is niet waar, de tabak
hoort u toe ; maar het geld niet ; >> en de booze sprak
al luider : « Verontrust u niet, ga en koop er brandewijn merle . >> Ik was niet wijs welk besluit ik ging
eindelijk, om wat rust to genieten, legde ik

nemen ;

mij to slapen ;

maar de kwade en de goede mensch

hebben mij den ganschen nacht gekwollen, zoodat ik
gedwongen wend het geld weder to geven .

VRAG$N.

1 . Hoe wordt de zachtlange a geschreven ?
Geef voorbeelden, zooveel mogelijk nit de leesles .
2 . Schrijf vijf zinnen waarin het woord geweten in den genitief
staat .
3 . Verbuig in het enkely@ud : de goede mensch .
4 . Zoek twee onovergankelijke werkwoorden uit de leesles,
en doe hun onderwerp kennen .
5.

Ontleed spraakkundig :

ee;i weiiii

tai ak geuraa,~ d.

Een Indiaan

had aan

zjnen

gebuur
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9.

Do Dooms .

De zoon van eenen herder vergezelde eens zijnen
vader, die zijne kudde schapen en lammeren op de
helling van eenen heuvel leidde, waar to midden het
donzig gras sommige welriekende planters vooruitstaken .
Willende eenige rankers winde vergaderen, kwetste
het kind zich de hand met ze tusschen de doornstruiken uit to reiken . Eenige bloeddruppels kwamen
dus het vel beperelen en de jongen, aanstonds bij
zijnen vader komende, vroeg een snoeimes om de
dooms of to snijden die hem gewond hadden, en waaraan ten andere, de meeste lammeren al voorbijgaan,
vlokken van hunne wol moesten laten .
Zonder den wensch van zijnen zoon to voldoen,
spak hem de herder, door de ondervinding geleerd
« Kom met mij naar den top van den heuvel, en
daar zult gij zien dat, deze struiken uwe en mijne
dankbaarheid verdienen, »
Inderdaad', de herder toonde aan zijnen zoon eenen
afgrond, wiens opening door deze doornstruiken afgesloten was .
<t In plaats van slechts eene schraveling aan de hand
to hebben, > zegde hem de vader, e kondet gij, zonder
deze voordeelige afsluitiug, in den afgrond gestort
zijn en er het levers verloren hebben, >>

-17 cc Maar, vader, de,ze struiken zouden als afpalingswerk
genoeg zijn; la at ons er ten minste de doornen van afsnoeien, die aan onze kudde een deel van hunne yacht
ontnemen. »
- ({ Wacht, en zie toe, mijn zoon, alvorens de werken van
God te beknibbelen. » Op het oogenblik dat de vader zoo
sprak, vlogen eenige vogelen .naar het braamgewas en
namen in hunnen bek de wollen katjes, om er mede op de
naburige boomen huune nesten te bouwem
- « Ziet gij wel, mijn kind, deze struiken omringen niet
alleen den afgrond, maar leveren ook nog aan de vogelen
hun voordeel op, »

Zoo is het ook met de bcproevingen van het !even: doen sy
ons een kortstondig leed a,zn, aoo verzekerm sy ons daarvoor em bestendig geluk.
VRAOnN.

1. Hoe wordt de lange
mogelijk uit de leesles.

0

geschreven? -

Geef voorbeelden, zooveel

2. Geef eenen synoniem van: ',cuDel, donzig, aanstonds.
3. Wat verstaat men door: afgrand, va~'hl, bekllibbelen ~
4. Geef de drie voorname tijden der vijf eerste werkwoorden die
teetiles voorkomen.
5. Ontleed redekuhdig: .De
vader 11aar Itet

ZOJIl

mde

van eenen herder vergezelde eens zijnen

~·eld.

6. Schrijf vijf zinnen waarin het woord kind als aangesproken per80011

gebruikt wordt i ell, zeg in welken naamv.tl dat woord staat.

LllESBOEK. M. GR.

n. - 2.

-
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10. - De Koolen.
Bene zorgvuldige vronw kweekte in haren moeshof a1le
slag van groenten. Eens gebood zij aan haar dochtertje de
koolbladeren te reinigen en wel toe te zien dat er geene
kleine gel~ vlekken op bleven j want, zegde zij, dat zijn
eieren, en daaruit~ zouden ontelbare vraatznchtige rupsen
komen, die onze koolen langzamerhand zouden vernielen.
Doch Stephanie stelde dit werk nit en vergat het eindelijk
teenemaal.
De moeder van het nalatig meisje was onpasselijk en
kon derhalve in den hof niet gaan: maar toen zij weder
hersteld was, en hare zaken kon nazien, vatte zij hare
dochter bij de hand en ging met haar eene wandeling in
den moeshof doen. Hier verwachtte hun eene onaangename verrassing. Al de koolen waren tot op de ribben door
de rupsen afgevreten! Nu stortte Stephanie bittere tranen
over hare nalatigheid j maar de moeder zegde:« Stet nooit
uit tot's anderendaags wat gti seffens kU1lt doen. Bedenk ook
dat het kwaad in si/tun oorsprong moct uitgeroeid worden. »
VRAGEN.

1. Welk verschil is er tusschen koolen en kolm ?
2. Maak het meervoud van: moesltof.
3. Stel den volgenden zin in den lijdenden vorm: Eellc zorgvttldige
fJrouw, kweekte in ltaren moesl!oJ alle slag van groenten.
4. Verklaar de vorming en de beteekenis der volgende woorden:
moeskoj, koolbladeren, ontelbaar.
5. Maak met elk der twee eerste hoedanigheidswoorden die in de
leesles voorkomen, dri~ zillllen in welke die hoedanigheidswoorden in
den vergrootenden trap staan.
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Vergenoegdheid.
II11.. - Verge
oogdhold .
Een arms
arme knaap
knaapwas
wasinindienst
dienst bij
bij den
Een
den kok
kok van
van Lodewijk
Lodewijk
den Elfde,
Elfde, koning
koning van
van Prankrijk,
Frankrijk, en
en moest
moestdikwijls
dikwijls boodbood·
den
schappendoers,
doen, of
of den
in de
helpen om
omdedespijspij.
schappen
den kok
kok in
de keuken
keuken helpers
zen te
voorzekerniet
niet veel
veel geld,
geld, en
zen
to bereiden.
bereiden. Hij
Hij won
won voorzeker
en had
had
nauwelijk.s
genoeg
om
zich
te
kleeden,
doch
hij
was
altijd
nauwelijks genoeg om zich to kleeden, dock hij was altijd
vergenoegd, en
en zong
zongvanvan's
morgensvroeg
vroeg
avonds
vergenoegd,
's morgens
tottot's
's avonds
laat.
last.
De koning
koning had
hadzulks
zulks reeds
reeds sedert
sedert eellige
De
eenige dagen
dagen opgeopgemer kt, en
en was
was begeerig
begeedgden
denvroolijken
vroolijken zanger
zanger to
te zien
zien.. Hij
merkt,
Hij
ging daarom
daarom naar
naar de
de keuken,
keuken, en
en vond
vond daar
daar den
den jongen
jongen
ging
v66r een
een groot
groot vuur
vunrzitten,
zitten, bezig
v6or
bezig het
het spit
spittetodraaien
draaienwaarwaaraan
een
stuk
wildbraad
zat.
Toen
de
vorst
hem
bemerkte,
aan een stuk wildbraad zat . Toen de vorst hem bemerkte,
was hij
hij verwonderd
dien armen
arm enjongen,
jongen,die
die nauwelijks
nauwelijks
was
verwonderd dien
kleederen genoeg
genoegaan
aanhet
hetlijf
lijf had
om zich
zich to
te dekken,
zoo
kleederen
had orn
dekken, zoo
opgeruimd to
te vinden
vinden.. Hij
Hijvroeg
vroeg hem
here hoeveel
hoeveel hij
hij won.
won . De
De
opgeruimd
knaap
die den
vrijmoedig;
knaap die
den koning
honing niet
niet kende,
kende,antwoordde
antwoordde vrijmoedig
«Ik win
sprak Lodewijk,
Lodewijk,
<<1k
win zooveel
zooveel als
als de
de koning.
koning. »>> -«
-- <t Ja!»
Ja ! >> sprak
» --- «« Wel,
hervatte
«hoevt.'el
«
hoev~el wint
wint de
de koning
koning dan
dan we1?
wel r >>
Wel, >>» hervatte
de
de koning
de jougen
jongen «« dat
dat isisgemakkelijk
gemakkelijk om
om zeggen
zeggen ;: de
koning ververdiellt
zooveel
als
hij
noodig
heeft,
en
zooveel
verdiell
ik
dient zooveel als hij noodig heeft, en zooveel verdien ik
»
Deze
blijken
van
goede
inborst
behaagdel1
den
vorst
ook.
ook . >> Deze blijken van goede inborst behaagden den vorst
zoodanig, dat
zoodanig,
dat hij
hijden
denjongen
jongenonder
onder zijne
zijnebeschenning
bescherming nam
nam
en
liet opklimmcll.
en tot
tot hoogcre
hoogere bedieningell
bedieningen list
opklimmen .

Hy; die
die met
metzzy'n
lot tevreden,
mj;
in lot
tevreden,
zy'n' staat
staat
Zich
Zich kan
kan voegen
voegen naar
naar zjfn'
Hee/teen'selzat,
konings,
Reef t een' schat, die
die dien
dien eens
eens leanings,
Dikwiils
vcr te
Dikwj/ls ver
to boven
boven gaat.
gaat .
VRAGHN..
VRAGEN

• r lIIe11
J,
schrijlt
ell dims!
c"tle
ienst met
yet eerie
1 . Waarolll
Waarom sehrijlt
men k/laaj
knaa! mct
met ",,,ne
eerie/' en
2.
Vervoeg
het
wcrkwoonl
2. Vervoeg list wcrkwoord wiUJlCiI
wi;zveia in
in de
de .\;mtconLudc
~t uitoon~nde w;;.;..:.
• :~ze
33 .. Ve:buig
eell 4,'"/he
Ve :bui g :: ee~~
a ; ii' /../tL7a).
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12 .

Straf der Ongehoorzaamheid .

Jantje mocht van zijnen vader
Nooit omtrent het water gaan,
Omdat veel gevaar en kwaad er
Voor een kind to wachten staan .

Ja, maar al wat vader wide
Was voor Jantje nooit niet waar ;
't was zoo geestig in de weide,
Bij de beke, breed en klaar !

Nu op zekren dag stond't water
Toch zoo hoog, ik weet niet hoe ;
En onz' Jan was met een mast er

Buiten vaders weet,naartoe,

En ze zaten daar to gare
Op den waterboord in 't gras,
En ze deden schuitjes varen
Van papier : of 't geestig was!

zie eens Jan die bloeme v ng~~n,
Welke op 't water komt gevlot . .. .
Maar zijn voet schuift nit.., een bangen
Schreeuw l. ., hij ploampt et n . ., ach trod

21
Piet, zijn mast, loopt bevend weg en
Komt to huffs, ontsteld en bleek ;
Slechts met moeite kan hij zeggen
«Jantje . . . ligt ginds . . . in de beek ! »

Seffens snelt men naar de beke,
Doch men vindt er anaar een lijk,
Dat reeds koud en stiff, al leken
Wordt getrokken uit het slijk .

Jantjes ouders zuchtten, schreiden,
Als hij wierd in 't graf geleid,
En de kinders stifle zeiden
Straf der ongehoorzaamheid ! >>
(Uit Dauwperelt jes vane J Beltaeche) .
VRAGEN.
1 . Waarom sehrijft men nmcht met ch ; men vindt met dl ; Jantjes
otrders zuchtten met tt ?
2 . Zeg anders : 41 wat vader wide was voor Jantje nooit nut waar .
3 . Hoog, koud : Maak drie zinnen met elk deter hoedanigheidswoorden
in den overtreffenden trap .
4 . Van welk geslaeht is water, we/dc, dag ? - Waaraan kunt gij dat
kennen?
5 . Vervoeg in de voorwaardelijke en in de gebiedende wijze : aan
zjneu vadergeleoorzamen .
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13 .

De Spaarzaamheid .

Zekeren dag had een schrikkelijk onweder gewoed, met
het ongelukkig gevolg dat de bliksem eene pachthoeve
gansch en geheel in assche gelegd had . Twee liefdadige
personen van het dorp, den neteligen toestand ziende,
waarin het huisgezin, door den brand beproefd, verkeerde,
hadden aan den gemeenteraad oorlof gevraagd om bij de
welhebbende burgers eene omhaling to mogen doen . Dese
toelating werd hun gegeven . Voor die menschlievende zaak
op ronde zijnde, kwamen beiden op het hof van eenen
pachter, die den naam had zeer weisfellend to zijn . Het
huffs naderende,, hoorden zij den landbouwer in driftige
aanspra,ak tegen zijnen knecht . zij Iuisterden toe en verstonden weldra dat de boer zijnen onderdaan eene strenge
berisping gaf, omdat deze verzuimd had den mest op to
rapen die, hier en daar, langs den weg van den wagen afgevallen was .
Getuigen zijnde van deze nauwzichtigheid van den landbouwer, dachten zij daar niet veel to zullen ontvangen .
Binnen gekomen, legden zij, met zekere verlegenheid, aan
den pachter hunne boodschap af . Maar hoe groot was
hunne verwondering niet, toen deze, zonder aarzelen, eene
som van vijftig frank uit zijne lade nam en ze hun overhandigde, er tevens bijvoegende dat die arms lieden naar zijn
hof mochten komen om het koorn to hales, die tot hun
onderhoud noodig was .

-- 23 ~-De verbaasdheid der twee omhalers was zoo hoog g&
stegen dat zij ze niet verbergen konden .
« Welhoe, >> zegde de beurzendrager aan den pachter,
u hebben wij u daar zooeven uwen paardenknecht niet
hooren bekijven, omdat hij u eene kleine schade gedaan
had? Uwe zoo milde gift, waarvoor wij u hartelijk dank
zeggen, verwondert ons ten hoogste . >>
< hieve vrienden, > sprak daarop de pachter, « omdat
ik altijd wel gespaard heb alles wat van eenige waarde
kon zijn, ben ik nu bekwaam de ongelukkigen to helpen,
overal hier in het omliggende, waar de hand des Heeren
ze treffen moge .

Weet wel en vergeet nooit dat er een groot

verschil bestaat tusschen spaarzaan2heid en gierigheid : de
eerste is eene goede gave, de tweede eene afschuweljke ondeugd. >>
VRAGEN .

1 . Verklaar de vorming en de beteekenis van : pachthoeve, gemeenteraad, landbouwer, beurzendrager, paardenkneclrt.
2. zeg antlers : den neteligen toes/and ziende, - de wellrebbende burgers
-- drlftige aanspraak, -waar de hand des Heejen ze /ref en moge.
3 .Ontleed spraakkundig de vijf eerste naamwoorden der leesles .
4. Vervoeg in de bijvoegende en in de onbepaalde wijze : eene be,isnng geven .

5 . Verbuig : eene of cchuwelijke

ondeugd.
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14.

Kasteelen in de Lucht.

Altamar was een zeer luie jongen die nooit zijne handers
aan het werk wilde slaan, zoolang zijn vader leefde . Wanneer deze stierf, liet hij zijnen zoon omtrent de waarde van
duizend frank na. Altamar, het grootste nut eruit willende
trekken, kocht er flesschen, glazen en fijne potterij merle .
Hij legde deze in eene opene mand op malkander, en, een
klein kraamplaatsje gehuurd hebbende, zette hij de mand
aan zijne voeten, en leunde met den rug tegen den muur,
in afwachting dat er koopers zouden komen . Gelijk hij
daar in deze houcling zat, met beide oogen op de mand
gevestigd, verzonk hij in allerverzettelijkste gedachten .
Een zijner geburen hoorde hem aldus tPgen zich zelven
klappen : «Deze mand kost mij, in bet groote gekocht, duizend frank, alles wat ik ter wereld bezat . Met ze in het
klein to verkoopen zal ik er wellicht twee duizend frank
van makers . Deze twee duizend frank zullen in korten tijd
rijzen tot vier duizend, die ongetwijfeld, seffens ook zullen
verdubbelen en gaan tot tied duizend . Het is dan niets
meet om er twintig duizend uit to trekken . Als ik alzoo
meester geworden ben van twintig duizend frank, zal ik
mijnen koophandel in glaswerk laten varen en mij juwelier
steken . Dan zal ik in diamanten, paarlen en alle soorten
van tijke gesteenten spelen . Als ik flu grooten rijkdom vergaderd heb, zal ik het schoonste huts koopers dat ik vinden
kan, met landen, dienstboden en paarden . Dan zal ik mij
beginners to verzetten en gerucht in de wereld to makers .
Nogtans zal ik daarmede niet uitscheiden, maar voort
handel drijven tot dat ik een millioen franken heb to zamen
gebracht, en dan z i ik mij natnurlijk op de hoogte van
h
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eenen pries zetten en eenen minister houden . Dezen zal ik
doers gehoorzamen . Daarom zal ik hem zijne eigene kamers
aanwijzen, korte bezoeken bij hem afleggen, waarin ik zeer
weinig zeg . Van zijnen karat zal hij, om meer mijne genegenheid to winners, mij verhoor vragen en komen aan
mijne knieen kruipen, terwijl ik in mijne rustbank uitgestrekt hg . Dan zal ik, om hem to overtuigen van de eerbiedwaardigheid van mijnen persoon, mijn been optrekken,
en hens versmadend verre van mij wegstampen, zoodanig
dathij verscheidene stappen van mij hangs den grond rolle .»
Door dit visioen was Altamar gansch en geheel verrukt,
en kon niet liters van met zijnen voet uit to werken wit hij
in zijne gedachten had, zoodanig dat hij bij ongeluk de
mind breekwaren trof, die de grondsiag was van al zijne
grootheid, en al zijn glaswerk op een grooten afstand
van hem, overeind op de strait vooruitstampte . Onnoodig
er bij to voegen dat ahles gebroken en vergruizeld was, en
dat alzoo tevens diet k'asteel was ingevallen, dat hij zich met
zoozeel gi ootmcedigheid en eigenlie jde Iaad gebouwd.

VRAGEN.
1 . Geef eenen synoniem van elk der volgende woorden : lui, nut,
hug eir, a/ierverzettelijkste, fed aclrten, uitscheiden.
«'at beteekent de volgende zin : Dan gal ik beginners gerucht in de
wercid le makers .
3 . AVaarom schrijft men kanden met e4ne d,

en fiesschen met ss ?

4 . Ontleed spr ,akkuntlig de vijf eerste hoedanigheidswoorden der
leesles .
5.Ontleed redekundig : Al/amar was eeii zeer

luie jongen .
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15 .

Zedigheid .

Zekere koning van Perzie wandelde eens buiten zijne
hoofdstad, Is tphan, en ontmoette eenen knaap, die de
schapen hoedde . Deze had jets bevalligs en beminnelijks
in zijne wezenstrekken . De koning ondervroeg hem, en
was zoo verrukt over zijne antwoorden, dat hij terstond
besloot den knaap naar zijn paleis to doers brengen, en
hem eene goede opvoeding to bezorgen . De jongeling
groeide inmiddels op, en beantwoordde volkomen aan de
verwachting van den vorst . Toen deze hem voldoende ondercvezen zag, list hij hem achtervolgens verscheidene bedieningen waarnemen, ja, verhief hem eindelijk tot de
hooge waardigheid van eersten minister . Een zoo spoedig
gemaakt fortuin verwekte afgunst bij eene menigte nijdigaards, die besloten hem ten onder to brengen .
Om daarin to lukken, poogden zij den honing to overtuigen, dat zijn eerste minister een schraapzuchtige was,
en van zijn gezag gebruik maakte, om op eene onwettige
wijze, met het good der provincien zijne eigene beurs to
vullen .
De wijze vorst, die verstond wat haat en list vermogen
om de onschuld to belagen, wilds zich in eigen persoon
overtuigen van de waarheid of valschheid flier beschuldiging. Hij begaf zich bij zijnen minister en gebood hem zijne
koffers to openers . De minister, zonder in het minste verwonderd of verslagen to schijnen, opende de koffers den
eenen na den anderen, uitgezonderd eenen . De koning
onderzocht ze goed, en vond er volstrekt niets in, flan

G/

voorwerpen van eerste noodzakelijkheid voor eenen man
van hoogen rang . « En deze koher welken gij niet opent,
vroeg hij, wat behelst die ? » De minister aarzelde ; maar,
op herhaald bevel, gehoorzaamde hij . Hoe stond elkeen
verbaasd ! De koffer bevatte niets anders dan een kleed
van grove stof, een paar hozen en eenen herdersstaf . « Wat
beduidt dit ? » vroeg de koning, « en waarom hebt gij geaarzeld mij dat to toonen ? » - « Sire, » antwoordde de
gunstellng, « let is, orndat de schatten, welke ik u vooreerst
getoond lien, mij niet toebehooren ; maar dit kleed, die
hozen en die staf zijn mijn eigendom ; ik bewaar ze met
eerbied, ik aanschouw ze van tijd tot tijd, om mij mijnen
vorigen stand to herinneren, en om ze, moest ik eenmaal
uwe gunsten verliezen, met geluk weder op to nemen .
Dit gedrag en dit antwoord bevielen den vorst zoo zeer
dat hij zijnen minister voortaan nog meet blijken van achting en toegenegenheid gaf.
14/ezen wj,i nooil besclraamd over onze of komst.
VRAGEN .
1. reef woorden die bet tegenstrijdige heteekenen van : bid/en, ant
woord, goede,langeling, Irooge, onweltag, we, oJ>eIae/r, gehrk .
2 . Ieg anders : Dil gedrag ell dii anlz'oord bevieleiz den vorst zoo zeer
3 . Maak vijf zinnen waarin het woord koning in den nominatief staat .
4 . Schrijf de overgankelijke werkwoorden uit de leesles, en doe hun
voorwerp kennen.
5, waarom schrijft men herdersslaf met ss ?
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16 .

Robinson Cruso e .

Nog hebt gij, kinderen, dezen naam gehoord en gij weet
dat er onder dezen titel een boek geschreven is . Die geschiedenis is maar een verdichtsel, nogtans zijn de meeste
punten ervan getrokken uit de lotgevallen van een Engelschen matrons uit de verledene eeuw . In onverschil gekomen zijnde met zijnen zeekapitein, werd hij op een onbewoond eiland verlaten . Slechts liet men hem een bed, wat
kleederen, een geweer, een pond schietpoeder, eenige
kogels, wat tabak, eene biji, een mes, eenen ketel, eenige
boeken en wat ander getuig. zijne eerste zorg was twee
buttes to bouwen, die hij met graszoden en geitenvellen
bekleedde . zoolang zijn poeder duurde, had hij de noodige
hoeveelheid vleesch, en kon hij vuur ontsteken ; maar later
moest hij vuur makes met droge stukken bout hevig tegen
malkander to wrijven. zijne kleederen versleten zijnde,
moest hij er andere uit dierenhuiden vervaardigen,
naaiende met smalle riemen nit dezelfde vellen gesneden,
en stekende met eene els in plaats van naalde . Op bet
eiland koolen en rapes gevonden hebbende, nam hij deze
voor zijne gewone spijs, ze voegende bij bet vleesch der
geiten, die hij eerst met zijn geweer kon schieten, maar
later, al springen vangen moest . Hij werd een hazewind in
bet loopen.
Alles moest hij zot der zout eten, en kon dit ook weldra
gemakkelijk derven . Voor licht nam hij brandend bout. Van
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17. -- Kinderlijk Betrouwen .
Theresia, eene arme weduwe, beyond zich zekeren
morgen in de droevige noodzakelijkheid aan hare vijf
kleine kinderen to zeggen : a Arme kleinen, dezen morgen
kan ik u niets to eten geven . 1k heb noch aardappelen,
noch brood, noch eenig ander voedsel in huffs . Met u, lieve
kinderen, heb ik zooveel werk, dat ik bijna niets kan verdienen . Bidt alien den goeden God, dat Hij ons hulp en
troost verleene ; Hij is rijk en machtig en heeft zelf gezegd :

Vraagt en gijzult bekomcn . >>
De kleine Pieter, een kind van zes jaar, begaf zich, zonder jets genuttigd to hebben, zeer bedroefd naar school .
Aan de kerk gekomen, vond hij ze open ; hij trail binnen
en knielde

voor het

altaar . Daar hij niemand zag en meende
gansch alleen in de kerk to wezen, bad hij met luide stem
«Ach ! goede God! wij hebben niets to eten . Onze brave
moeder heeft noch aardappelen, noch brood, noch eenig
ander voedsel in huffs . Geef ons toch wat to eten, of wij
zullen alien van honger sterven ! Ach ! help ons toch ! Gij
zijt rijk en machtig, en Gij hebt beloofd to geven aan
dezen die vragen . Ach ! lieve God, verhoor mij toch i >>
Nadat hij alzoo in zijne kinderlijke eenvoudigheid gebeden had, verliet hij vol betrouwen de kerk, en ging ter
school,
Toen Pieter 's middags t'huis kwam, zag hij op de tafel
eene mand aardappelen, twee groote brooden en eenen
korf eieren . <<0! nijn gebed is verhoord ! >> riep hij verrukt

-
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3aas Aap begint met haar het scheerkleed op to teggen
Neem, zegt hij, hood het bekken vast ;
Waarna hij Poesjes baard en news met zeepe wascht .
Na grijpt hij 't scheermes en hij stelt zich aan't barbieren . . .
Maar, hoe begon de hat to tieren,
Haar' mail was reeds vol bloed ; zij spouwde vuur en v1al .
De knecht die spoedig binnenkwanl,
Roept aanstonds den baron en al de huistrauwanten . . .
De Kat wordt uitgejouwd, en daadlijk zij vc ihuist ;
En de Aap barbier lacht in de vuist .
ertrouw

7i
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Vervoeg in den tegentvoorcligeii, den ouvolin .c;rkt veri_d
volmaakt verleden tijd der aantooneude wijze list werirwoord
komen .
4. Wat is een 1>ijwoord ? - Sehrijf drie bijwoorden uit de leesles c :ri zer
welk woord zij bepalen .
5 . In dichtstukken worden de woorden socns in eknrt zoo :ii •,
heen, hlgefreen, haar', hums' . - Sehrijf die woorden ecirs veil di

r s

fl . r1 .- 3.
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19 .

Het Spook.

Willem, een knaap van twaalf jaar, was zeer bevreesd,
en had dikwijls, onder het aanhooren van spookvertellingen, zitten zweeten van angst . Eens gebeurde het dat hij
's avonds, fangs een eenzamen weg, gansch alleen naar
huffs keerde, en gedurig aan die leelijke spoken dacht van
welke hij zooveel schrikkelijke dingen had hooren vertellen . Al beven voortgaande, ziet hij, op kleinen afstand, verscheidene geesten, alien in het wit gekiced, die, -- zoo
scheen het hem, -- hand aan hand op den weg dansten .
Willem was op flit zicht meer flood flan levend . Wat gedaan ? .. . Terugkeeren om fangs eene andere baan zijne
woning to bereiken is hem onmogelijk. Hij blijft staan, verzamelt zijne krachten, schept cooed en waagt het, om flit
onaangenaam gezelschap op eenen draf voorbij to loop en .
Ongelukkiglijk, de spoken kennen geene benauwdheid, en,
toen hij op de schrikwekkende plaats gekomen is, valt een
der spoken hem aan, en houdt zich om zijnen hals vast .
Verbeeld u den angst van omen Willem ! Gillend loopt hij
met het spook voort, en zoo bereikt hij, in de grootste ontsteltenis, zijne woning, waar hij in bezwijming tusschen de
armen zijner moeder nederstort . Deze verlost hem van
zijnen last en poogt hem to bedaren, dock Willem is zoodanig ontsteld flat hij haastig moet to bed gelegd worden
en langen tijd ziek blijft .

-- 35 -Was dat nu waarlijk een spook?

Luister . Eene vrouw,

welke langs dien weg woonde, had tusschen twee boomen
eene waschtouw gespannen, en daarop eenig linnengoed
gehangen, dat zij dear gerustelijk liet drogen, dewijl zelden aldaar menschen 's avonds voorbij gingen . Dit goed
dat heen en weer waaide, had Willem voor dansende
spoken aanzien, en in zijnen angst, had hij tegen een hemd
geloopen, dat afgevallen was, en zich om zijnen teals geslingerd had : ziedaar het spook dat hij to huts bracht .
IWie spoken, geesten of verkeersels denkt to zien, nerve gear
den moed de taken van nabs to onderzoeken, en altjfd zal h j
ondervinden dat zone inbeelding door de duisternis misleid
wordt.
VRAGEN .

1 Verklaar de vorming en de beteekenis van

spookvertellzngen, wasch-

touw, linnengoed.
2. Wat is een voorzetsel ? --- Schrijf drie verschillende voorzetsels
nit de leesles .
3. Geef eenen synoniem van kiraczp, bevi ee,rd, dikwijls, angst, ding, gillend, bedaren.
4 .Ontleed spraakkundig : Eene vrouw had tusschen twee boomen eene
waschtouw gespannen .
5 . Vervoeg de volgende werkwoorden in den tegenwoordigen tijd der
gebiedende wij ze ; aanhooren, zitten, denken, verbeelden, luisteren
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20.

Onoplettendheid .

Vele kinderen, hetzij uit gewoonte, hetzij uit luiheid, hetzij uit onbedachtzaamheid, verwaarloozen hun werk wel to
doen . Wanneer zij, op bevel van hunnen meester, eenige
bladen gelezen of geschreven hebben, of in alle haast hunne vraagstukken van rekenkunde hebben opgelost, geven
zij zich de moeite niet, aandachtig to overzien wat zij geleerd
of verricht hebben . Hun werk waken zij driftig af, om zoo
ras mogelijk naar het spel terug to keeren . Zoo leveren zij
slechte proeven, zonder de gelegenheid to baat to nemen
om hunne feilen op to zoeken en to verbeteren . Deze doenwijze, eens gewoonte geworden zijnde, kan hun later
groote schade doen . Daarvan heeft men menigvuldige
vonrbeelden, waaronder wij dit van keizer Theodosius zulicu aanhalen .
Deze vorst had de slechte gewoonte alles to onderteekenen, zonder de moeite to doen de papieren door zijnen
minister voorgelegd, eerst to overlezen . Te vergeefs had
zijne znst er hem dikwijls deze onvoorzichtigheid doen
opmerken . Eindelijk verzon zij eenen list om haren broeder
geheel van zijne onoplettendheid to genezen .
Fens legde zij hem een schrift v6or, waarbij hij haar voor
goed zijne vrouw als slavin afstond . Theodosius ondertee-
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kende het, als naar gewoonte, zonder kennis to nemen van
hetgeen het behelsde . Maar welke was zijne verwondering
niet, als zij, eenige dagen later, hetzelfde schrift kwam toonen . Dan doorzag hij het gevaar van zijne onoplettend •
held en verstond gemakkelijk welke noodlottige gevolgen
zij kon naslepen . Van dit oogenblik af, beterde hij zich van
zijne onvoorzichtigheid en verrichtte al zijne zaken met de
meeste nauwkeurigheid.

VRAG$N .

1 . Geef woorden die het tegenstrijdige beteekenen van : enojSlettendlreid, velc, luiheid, onbedachtzaamlieid, wel, meester, aandachtlc, ras, zanier
groote, behelzen, noodlottige .
2. Zoek de tier eerste werkwoorden uit de leesles, en stel die in den
tegenwoordigen tijd der onbepaalde wijze .
3. Hoe worden de korte klinkers geschreven ? - Geef voorbeelden
zooveel mogelijk uit de leesles .
4 . Schrijf vijf zinnen waarin het woord votst als onderwerp gebruikt
wordt .
5 . Wat verstaat men door : lets verwaarloozen ; - draftig tiin work
makeii ; -- doze doenw fze ; - noodlottige geoolgen ; - uauwkeurl held a
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21 . -

De Achterklap .

Joris was een arme man, die zijn brood won met boodschappen to doen . Voor zulkdanig werk, is er verstand,
voorzichtigheid en bescheidenheid noodig . Joris had al
deze hoedanigheden, en daardoor had hij, in de stadswijk
waar hij woonde, zeer veel to doen . Dit was voor hem een
groot geluk, want hij had een talrijk huisgezin to onderhouden, en zijne grootste voldoening vond hij in vrouw en
kinderen alles to kunnen bezorgen moat zij behoefden .
Gelukkige dagen zou hij vooris mogen slijten hebben, ware
de jaloerschheid van zijnen gebuur Robrecht, die ook
boodschapdoener was, niet komen stokken in het wiel steken . Deze tegenstrever, na vruchteloos menige middels in
het werk gelegd to hebben om Joris het vertrouwen zijner
kalanten to doen verliezen, begon met het weinige
kwaad uit to strooien dat hij van hem moist .
Joris dronk nu en dan een glas bier, en had niet veel noodig om den drank to voelen naar zijn hoofd rijzen ; maar,
nooit was hij daarom aan zijnen plicht to kort gebleven .
Zelfs had hij zorg nooit eene herberg binnen to gaan
vooraleer zijne allerlaatste boodschap gedaan was . Zulks
moist de nijdige buurman wel, en nogtans vertelde hij, aan
alien die het hooren wilden, dat Joris gewoonlijk bij dranke
was ; daarbij moist hij slues op to merken hoe gevaarlijk het
is een drinkenden boodschapdoener to werk to zetten .
Robrecht wend eindelijk geloofd . . . Joris werd nagespied,
en voor weinig dat hij dronk, verloor hij menige kalanten .

39 Dit was troef in Robrechts kaart . De jaloerschheid zette
hare euveldaad voort, en de arme Joris viel gansch buiten
werk.
Deze, spijtig van het algemeen vertrouwen verloren to
hebben, waarmede hij moest leven, nam het vast besluit
aan den drank to verzaken, en hield ook goed zijn woord .
Niemand kwam nogtans deze verandering to wete, en
Robrecht sprak er natuurlijk ook niet van . Eindelijk, zijn
huisgezin in uitersten nood gedompeld ziende, ging de
ongelukkige Joris zich in eene andere wijk vestigen ; maar,
daar ook volgde hem de slechte naam dien Robrecht hem
gemaakt had . Niemand vroeg hem eenigen dienst ; zijne
kinderen werden verplicht to gaan bedelen, en de ellendige,
zonder hulpe zijnde, viel ook zonder hoop, ging zich ziek
to bed leggen en stierf door alien verlaten, gelijk het aan
eenen booswicht zoude passen .
De jaloerschheid baart achterklap en Taster, en maakt niet
zelden droevige slachtoffers.

VRAOEN.

1 . Hoe schrijft men de lange a ? -- Geef voorbeelden zooveel mogelijk
uit de leesles .
2 . Wat is een voegwoord ? - Schrijf drie verschillende voegwoorden
uit de leesles .
3 . Vervoeg in den onvolniaakt verleden tijd der aantoonende en der
bijvoegende wijze : zijn brood winnen .
4 . Schrijf vijf zinnen waarin bet woord boodschapdoener als voorwerp
gebruikt worrt.
5. Verbuig in bet enkelvoud erg in bet meervoud t Hit droevi slachto er.
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scheiden,
b eleerdheid nog
stelde de
makkernog
noggeld
geldenenreisbehoeften
reisbehoeften
stelde
de herbergzame
herbergzame makker
ter beschikking
ter
beschikking van
van den
den schipbreukeling.
schipbreukeling.
Al de
de andere
anderezeereizigers
zeereizigersvielen
vielellinin de
degrootste
grootsteellende,
ellende,
Al

en
kwamenhun
hunbrood
brood
dezelfdestall
stad bedelen
bedelen om
van
en kwamen
in indezelfde
om van
hongerniet
niet to
te sterven.
honger
sterven .
Soms
ontmoettededegeleerde
geleerdezijne
zijne ongelukkige
ongelukkige reisgereisgeSoms ontmoette
nooten, en
en telkens
telkens hielp
hielp hij
hij ze
ze zooveel
zooveel het
het in
in zijne
zijne macht
macht
nooten,
was.
was .
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Jongelingen, moget gij nit daze les voordeel trekken
Zegt nooit : Wat hev ik noodig dit to leeren ? Waartoe zap' mij
zulks dienen .? Gij kunt niet voorzien in welke omstandigheden gij u eens zult bevinden, en misschien zult gij later
blijde zijn u de kennissen toegeeigend to hebben, welke
anderen verachten . Hoevele rijke en edelgeboren lieden
heeft men niet door omwentelingen zien ten onder gaan,
en dan hun levensonderhoud zoeken in de kennissen die zij
sle~hts als toemaat hadden aangeleerd.

VRACEN.

1 . Hoe schrijft men de lange e ? -- Geef voorbeelden zooveel mogelijk nit de leesles .
2 . Verklaar de vorming en de beteekenis van elk der volgende
woorden : vaderland, vaartuig, ongeluksgezellen, boekenvrieilden, behoefle;r,
Neereizigers.
3 . flan ;enaam,groot, ongelukkig, rijk ; Stel daze hoedani,glieidswoorden in den vergrootenden en in den betrekkelijk overtreffenden trap .
4 . Druk in andere woorden nit : aanzienl;jke sore ; -- de geleerde lief
al zijne sckatten varen ; - zich kennissen toed even .
5. Reisgenoolen . - Noem vijf andere soorten van genovlcn.
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23.

De Werkzame Man en de Luiaard .

Eens zat Lodewijk, een eerlijke landman, voor zijne deur
de frissche avondlucht in to ademen en zich, na afgedane
zware bezigheid, in bet midden zijner kinderen to vervroolijken . Een vreetndeling kwam

flu

Tangs daar, naderde den

landbouwer, groette hem nederig en vroeg iets tot avondmaal . « let u,>> antwoordde de brave l odewijk, «wij hebben
een schooners avond, binnen eenige stonden zal mijne
vrouw ons, hier op het gras, van spijzen bedienen . Niet dat
er veel to eten valt, maar hetgeen wij hebben zullen wij u
van harte aanbieden . >>
Welhaast bracht de huismoeder groensel, versche eieren,
boter en brood . Eene garden kruik, vol kristalhelder
water, werd ook dicht ter hand genet . Men bad en begon to
eten . Hartelijk liet het zich de vreemdeling smaken, beet
diep in het brood en scheen op elk oogenblik nieuwen
eetlust in het drinkers van een glas water to vinden .
Toen de honger gestild was en de dorst gelescht, begon
de gast, die, arm zijnde, niet betalen kon, den landbouwer
to bedanken en bekende verder zijnen ellendigen staat
Eertijds was ik rijk, >> sprak hij, « nu ben ik arm, en weet
niet waarmede levers >> .
zijt gij gebrekelijk, misschien ? >>

viel Lodewijk

hem in de rede . - <<0 toch niet, God zij gedankt ! »
-- «Hoe, gij kunt a met uwe armen verhelpen, en gij
vreest van honger to vergaan ! Zijt gij misschien zonder
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werk ? Blijf dan bij mij, zoo hunt gij op het land werken,
leveti en gelukkig zijn . >>
-- « Eilaas ! >> hernam de vreemdeling, « in weelde geboren, heb ik nimmer gedacht dat mij rijkdom zou ontbroken
hebben . En nogtans is het zoo : ik ben volkomen arm en
kan niet werken . >>
Zooveel to slechter, >> onderbrak Lodewijk, «dan verwondert het mij geenszins meer, u to zien vreezen van
honger weg to kwijnen . Waarom hebt gij in uwe jeugd geen
ambacht geleerd dat u nu zou redden ? Gij hadt moeten
denken dat de fortuin onbestendig is en niemand verplichting heeft u kosteloos to onderhouden . Dock het is nog
niet to laat ; leer werken, en gij zult recht krijgen op het
leven . Bezie mij, van 's morgens tot 's avonds spit en
ploeg ik in het zwcet mijns aanschijns . 1k leef met de
vruchten van mijn werk . 1k onderhoud mijne vrouw, die
haar deel neemt in mijne bezigheden, en ik voed mijne
kinderen, die mij het zwoegcn verzachten . Gelukkig acht
ik mij, en bedank den goeden God voor al de weldaden
die Hij mij schenkt .
VRAGEN.

I. Hoe schrijft men de lange o
Geef voorbeelden, zooveel
mogelijk nit de leesles .
2 . Vorm verkleinwoorden van de volgende woorden : man, deur,
kznderen, brood, hand.
3 . Verbuig : Een luie vreemdeling .
4 . Sohrij ' vijf zinlien waarin het woord vreemdelin als onderwcrp
gebruiht wordt .
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24. - de Bedrogen Leugenaar .

Adolf, een domme boerenzoon,
Dies jonker Frans op refs had nieegenomen,
Was met de gaaf van zijnen Meester : wonder schoon
hen stoutweg liegen, weergekomen .
Hij moest op zeek'ren morgenstond
Zijn' vader dorpwaarts vergezellen ;
Adolf begaf, met drift, zich daad'lijk aan't vertellen,
En bog, daar hij in 't gaan recht tijd tot liegen vond,
Met stouten onbeschaamden mond .
Maar ongelukkig, kwam een bond hem onder de oogen;
Die door zijn grootte weer hem stof gaf tot een loges .
o De bond is groot, dies gij daar ziet ;
«Maar schoon men 't wilde wederleggen,
Ik zeg bet u, en zou bet ieder durum zeggen,
(<1k zag er een : daarbij is deze een niet,
«Die bond liep bij. . . Parijs, op een' der buitenwegen,
«Die recht naar Duitschland leidt ; ja, daar kwam ik hem tegen ;
«Hij was, of 'k ben een sehelm en Been geloof meer waard,
«Zoo groot, ja, grooter dap ons allergrootste paard . »
Web, man, zeide de oude boer,'t is zekerlijk iets wonders ;
Maar iedere landstreek heeft haar eigen zeldzaamheen .
Wij hebben bier ook iets bijzonders !
Bij voorbeeld, gindsche brug, die we over moeten trees,
Die brug heeft velen reeds bedrogen ;
't Is daar niet zuiver, zoos : in midden ligt een steep,
Waarover, wie't ook zij, die onlangs heeft gelogen,
Onfeilbaar valt en breekt een been .
Adolf verbleekte, als hij dit had vernomen .
Ja, » sprak hij, <~'k zie daar ginds de brug al in 't verschiet,
Och, vader, loop zoo haastig niet !
Doch, om wear op dies bond to komen ;
a Iloe, zegde ik, was hij ? als ulis grootste paard, niet waar ?
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Dat Is ook schrik'lijk groot, ik moet mij wel verztnnen ;
<< zoo groot was hij juist niet, neen,'t schiet mij flu to binnen,
<< Het beestje was niet oud, op ver na nog geen jaar
<<1k nam het wat to ruim ; het oog kan licht bedriegen,
«Hij was toch als ecn koei, dat is nu zonder liegen .
Men nadert vast, Adolf wordt wanklend in zijn schrcen,
Het hart klopt hem van angst . Wie zoude ook niet ontstellcn ?
Want niemand breekt toch gaarne een been .
Ilij ziet met schrik de brag, die 't vonnis haast zal vellen,
En voelt alreeds de bcenbreuk half.
<< Ja, vader, » zegt hij, < ja, de bond waarvan wij sprakeu,
<< Was groot, en schoon ik hem wat al to groot wou maken,
«Hij was ten minste toch veel grootcr dan een kalf, »
Daar is de brug, Adolf, hoe zult ge u flu gedragen ?
De vader nadert ; zal de zoon bet verder wagen ?
<< He, vader, zegt hij, blijf eens stain .
<< Geloof niet, dat er ooit wierd zulk ecn bond gevonden
<<'k zeg't u, vddr deze brug, eer wij er over gain,
< De bond was maar zoo groot als de and're groote honden .
Sots heefl con lcugen onverwaclrt
Den leugenaar in 'l nauw gebraclrl.

VRAGEN.

3 . Geef reden van bet gebruik der letters die in de volgende woorden
in italiek gedrukt zijn : morgenstond, dorp, bedrogen, vellen .
2. Stel de volgende woorden in bet meervoud : re/c, brug, Noon, cog,
kalf.

3 . Verklaar do vorming en de beteekenis van elk der volgende
woorden : boereuzoon, ncor~reustond, lands/reek, beenbreuk .
4 . Verbuig in bet enkelvoud en in bet meervoud : J)e bedrogcu lcugenaar .

5 . Maa1, vijf zinnen waarin bet woord grad~ ais gezegde gebr ;:il ;t
worth .
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25.

De Wijze Bechter .

Een rijke man had eens eene tamelijke groote geldsom,
welke hij in eenen doek had laten naaien, door onvoorzichtigheid verloren . Hij maakte zijn verlies bekenk, en
bond den eerlijken vinder eene belooning van honderd
franken . Weldra kwam een braaf, eerlijk man bij hem,
zeggende : « 1k heb, geloof ik, uw geld gevonden ; en,
indien bet zoo is, neem dan uwen eigendom terug. >> zoo
sprak de vinder, met den helderen blik van een zuiver
geweten op bet gelaat . De andere scheen ook zeer tevreden to wezen over bet wedervinden van zijn verloren geld .
Hij telde bet en dacht intusschen bij zich zelven, hoe hij
best den trouwen vinder de beloofde honderd frank zou
kunnen afhouden . « Goede vriend, >> sprak hij, na bet geld
geteld to hebben, « er was eigentlijk acht honderd frank in
den doek genaaid, en nu vind ik er maar zeven honderd in .
Gij zult dus zeker bier of daar een gat in den naad gemaakt
hebben, en er de honderd frank, die ik u beloofd heb, reeds
hebben uitgehaald . Nu, daarin hebt gij zeer wel gedaan .1k
dank u .>>
De eerlijke vinder, die min om de honderd frank bekommerd was, dan wel onl zijne rechtschapenheid welke hij
wilde ongeschonden bewaren, verzekerde dat hij bet pak
zoo gevonden had als hij bet bracht, en poogde zich door
alle middelen to verdedigen .
Eindelijk kwam de zaak

voor bet gerecht. Beiden hielden

zich ook bier bij bun gezegde : de eene dat er acht hon~
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derd frank in den doek genaaid geweest waren, de andere,
dat hij er niets had uitgenomen en zelfs het pakje niet had
opengedaan .
De verstandige rechter, die met de slechte gezindheid
van den eenen en met de eerlijkheid van den anderen
reeds scheen bekend to zijn, vlng de zaak aldus aan : hij
lief zich door beiden, van hetgeen zij verzekerden eene
voldoende schriftelijke verklaring geven, en deed daarop
de volgende uitspraak : « Aangezien de eene acht honderd
frank verloren heeft en de andere slechts een pakje met
zeven honderd frank heeft gevonden, zoo kan het geld van
dezen laatste onmogelijk datgene zijn, waarop de eerste
recht heeft . Gij, eerlijke vinder, neem dus het geld, dat gij
gevonden hebt, weder, en hood het in bewaring, tot dat
iemand kome, die slechts zeven honderd frank verloren
heeft. En voor u weet ik geenen anderen raad, dan geduldig to wachten, tot dat gij owe acht honderd frank wedervindt, >>

zoo sprak de rechter en aldus bleef het .

VRAGEN .

1 . Waarom sehrijft men

rechter met cla, bekend met

eerie d, graaf met

eene

2. Geef woorden die het tegenstrijdige beteekenen van :

wi)ize, groote,

onvoorzichtigheid, tevreden, verstandag .

3 . Vervoeg het werkwoord vinden,
4. Ontleed spraakkundig : Een rijke
geldsom verloren .

man Irad eens eene Camel k groote
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26.

De Eerlijke euboimaker.

Een rijke koopinan zond naar zijnen meubelmaker eene
oude boekenkas, met last deze zoo good mogelijk to herstellen en op to luisteren. Het meubel onderzoekende, vond
de ambachtsman er eene geheime lade in, die voorzeker
nog door den eigenaar niet gekend was ; immers, zij bevatte
eene groote hoeveelheid juweelen en kostbare gesteenten .
Zijn leergast, die zoon was van eenen goudsmid, en diensvolgens het gevondene eenigszins naar waarde kon schatten, wilde die kostbaarhedeu voor eene sour van tienduizend frank verkoopen, en vroeg slechts honderd frank voor
zijne mocite . De weldenkeiide meester wees dit oiirechtvaardig aanbod met verachting van de hand, zeggende dat
hij niet het minste recht had zich deze gevonden schatten
toe to eigenen . Daarop neemt hij aanstonds de kostbaarheden, en draagt ze naar den eigenaar, wien hij het gebeurde verhaalt. Dezes vreugde en verwondering beschrijven ware onmogelijk ; immers die prachtvoorwerpen warm
duidelijk in de erfenis zijus vaders vermeld, en, na lange
vruchtelooze opzoekingen, werd ecu dienstbode, verdacht
ze gestolen to hebben, in de gevangenis opg esloten vaar
hi; meer dan twee j :~reu reeds tei1 o rechtc ~u :~ t e . < De e
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juweelen
eene waarde
waardevan
vandertig
dertigduizend
duizen<.1frank,
frank, »»
juweelen hebben
hebben eene
sprak
de koopman,
koopman,« «en
gaarne
er uu het
het derde
derde van
sprak de
en gaarne
stastaikiker
van
af. »Verders
Verders beloofde
af.»
bebeloofde hij
hijdien
dienbraven
bravenambachtsman
ambachtsman bete verschaffen.
stendig
stendig werk
werk to
verschaffen .
Nog dien
dien zelf
zelfden
vrij
Nog
dendag
dag werd
werd de
de gevangen
gevangen knecht
knecht vrij
gelaten
gesteld voor
voor
gelaten en,
en, zooveel
zooveel mogelijk,
mogelijk, schadeloos
schadeloos gesteld
hetgeen hij
hij ten
hetgeen
ten onrechte
onrechte geleden
geleden had.
had.
Altfidbrengt
brengtde
deeerljkheid
eerliJkheid haar
goedto
te weed
weeg..
A/tad
haargeed

VRAGEN..
VRAGEN

1. Waarom
1.
schrijft men
eene p,, en
en alllbacktsmall
met
Waarom schrijft
men koojman
koopman met
met eene
ambachtsman met

eene t?
t?
eene
22.. Verklaar
en de
de beteekenis
bcteekenis van
van elk
elk der
der volgende
volgende
Verklaar de
de vorming
vorming en
woorden
woorden:: meubelmaker,
meubelmaker, koopman,
koopmall, beekenkas,
boekeukas, antbac1tfslllan,
leergast..
ambachtsman, leergast
3.
Zeg antlers
allders::
3. Zeg

Altijd
brengt de
de eer
eedijklteid
liaar goed
te weeg.
Alti
jd brengt
jk/ieid /raar
goed to
weeg.

4.
Verbuig : Len
4. Verbuig:
Em rijke
rijke koopman.
koopman.
5
5.. Vervoeg
in den
en den
den derden
derden
Vervoeg de
de volgellde
volgende wcrkwoordell
werkwoorden in
den tweeden
tweeden en

pcrSOOll enkelvoud
ellkelvoud van
van den
den onvolmaakt
onvolmaaktverleden
vcrledentijd
tijd der
persoon
der aantoonende
aantoonende
en der
der bijvoegende
bijvoegendewijze
wijze:: zenden,
zendeu, herstellen,
iterstellen, olldcrzoeken,
se/tat/m, ver
veren
onderzeeken, sc%allen,
me/den,zuchten,
zuchtC1l,lateua
la/m..
melden,
66.. Welk
verschil isis er
lijdett en
en leiden
leielm?? -Welk verschil
ertnssclien
tusschen de
de beteekenis
beteekenis van
van 4/den

Vervoeg die
die twee
twee werkwoorden
wcrkwoordenininden
denonvolmaakt
onvolmaakt
veded"n
tijdder
def
Vervoeg
verleden
tijd
aantoonende
aantoonendewijze
wijze..

LEJ',SBOd{. ',(, GR. H. -

4.

50

27.

Het VijlFrankstuk .

Een jonge knaap trail een wisselkantoor binnen, met
een vijffrankstuk dat hij vbdr de deur gevonden had, en
vroeg of bet misschien geen stuk was door iemand van bet
huffs verloren . Daar bet eene vreemde count was, herkende
bet de wisselaar seffens, bedankte den eerlijken jongen en
vroeg hem wie hij was .
« 1k ben een arnie jongen die ongelukkiglijk de kans
niet heb een ambacht to Ieeren ; >> zegde de knaap, « mijn
vader is overleden, en mijne moeder, mijne zusters en mijn
klein broertje hebben sedert gisteren niets to eten gevonden, lk heb het op mij genomen voor hen to gaan bedelen,
maar al wat ik gekregen heb is een enkel stukje brood. »
Zou dit alles waarheid zijn ? dacht de wisselaar . Maar
eze jongen is eerlijk . ., hij brengt mij zooeven mijn vreemd
geldstuk weder. . . Niettemin wil ik hem op proef stellen .
<< Ziehier, jongen, >> sprak hij, « eenen twintigfrankenaar.
Ga ermede naar den bakker. Koop daar twee brooden, en
breng mij de rest terug . >>
Met dankbaarheid nain de knaap bet geld aan en vertrok .
Welhaast zag de beer hem in vollen draf wederkeeren .
De brooden hield hij in de eene hand, en bet overschot van
bet geld met de andere hand aan den wisselaar tellende,
bedankte hij hem nogmaals uit ter harte . Reeds op bet
punt van been to gaan, kwam hij op zijne stappen terug,
vroeg een mes om eene broodkorst of to snijden, vouwde
de handen to zamen, richtte een kort gebed tot God, en
beet dan smakelijk in bet brood .
De wisselaar, diep getroffen, kon zijn medelijden niet
verbergen . « Mijn lieve jongen, >> wide hij, (f zoudt gij
waarlijk jets nuttigs willen leeren ? >>

« 0 ja, Mijnheer ; maar het was mij tot flu toe onrnogelijk,
daar moeder, overlast zijnde, mij allerhaude kleine huiswerkjes oplegt.
« Welnu, indien gij wilt vlijtig zijn, zult gij bier blijven .
Ik zal voor alles zorgen, en later zal ik u bet noodige laten
verdienen om uwe moeder to kunnen helpers . >>
0, mijnheer, wat ben ik gelukkig bij u to mogen
blijven ! >> zeb de de knaap ; a nogtans, ik zou eerst deze
spijzen naar mijne moeder willen dragen . »
Doch de welwillende wisselaar zond zelf der arme vrouw
seffens de brooders welke de jongen had aangekocht, er nog
andere mondbehoeften bijvoegende . Hij schreef ook naar
den beer Pastoor van de parochie om hem van de zaak
kennis to geven en de moeder ten voile gerust to doers
stellen .
Nu ging de jonge knaap op de kosten van zijnen weldoener ter school, deed ; er rassen voortgang, en groeide op in
wijsheid en in deugd . Al bet drinkgeld, dat bij van de talrijke vrienden van den wisselaar ontving, zond bij regelmatig naar zijne moeder . Later, als de wisselaar bet kantoor verliet, gaf bij bet over aan dien aangenomen zoo ;
die hem altijd de grootste dankbaarheid betuigde .
In haren ouden dag, kwam de arme weduwe bij haren
zoon worsen, en de drie andere kinderen werden ook voordeelig gesteld .
De eerliikheid wordt sours oj5 b~zondere wize beloond .

VRAGEN.

1 . Geef reden van bet gebruik der letters die in de volgende woorden
in italiek gedrukt zijn : vij /rankstuk, bakker, dray.
2 . welk verschil is er tusschen de beteekenis van : er ennen en lcer •
kennen ; eer 1ijk en keerlzjk ; bar en en ar en ?
3 . Verbuig : I et brood.
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28 .

Doe wel en zie niet om .

zekeren dag reed mulder Jan op zijnen ezel naar de
markt. Zijn zoon ging nevens hem to voet . Een wandelaar
dit bemerkende, zegt : « Dat is niet wel, mijn man ; gij zit
char gemakkelijk op uwen ezel, en uw zoon moet to voet
gaan . >> Jan vindt deze opmerking gegrond, stapt of en laat
den zoon zijne plaats over .
hen tweede wandelaar nadert en spreekt : « Het is niet
betamelijk, knaap, dat gij zit, terwijl uw vader in het zand
voortsukkelt . > Op dit gezegde, springt Jan op den ezel,
achter zijnen zoon.
Nauwelijks hadden zij eenige stappen gedaan, of een
boer riep hun toe : « Maar, zijt gij zot ? Ziet gij niet dat uw

arm dier onder zulk eenet last bezwijken moet ! >> Daarop
springt Jan haastig af, de zoon doet hetzelfde en nu gaan
alle drie to voet : vader en zoon fangs beide kanten van
den ezel.
Een koopman die het drietal ontmoet, roept uit : u Ziedaar een gelukkigen ezel, hij heeft niets to dragen, en zijne
meesters stappen als bedevaarders hijgend voort nevens
hem . >> Nu wordt Jan mismoedig en doet eene laatste poging
om het yolk to behagen . <s Welaan, >> zegt hij tot zijnen
zoon, « wij zullen zelf het dier dragen . » Spoedig binden zij
den ezet de pooten to zamen, en dragen hem aan eenen
stok op hunaie schouders .

--- 53 --Een voorbijganger, die dit schouwspel bemerkt, zegt al
lachen : « Ha ! Ha! ziedaar wat nieuws ; voorzeker is de
ezel hier de domste niet . >> Radeloos werpt de molenaar
den last ten gronde en roept uit : « fl/el dwaas is hij, die
denkt alle menschen to kunnen voldoen, en aan lzunne beknibbelingen to ontsnce ben. Dat men voortaan zegge wat men
wil, men neme mij voor wijs of zot ; ik zal doers wat ik doers
moet, en mij om het gedacht van anderen niet meer bekommeren. >>
Hij deed het ook zoo, en had zich over zijn gedrag nimmer to beklagen.

VRAG1iN.

1 . Waarom wordt de klinker, die in de volgende woorden in italiek
gedrukt is, enkel geschreven ; dag, nevens, gegrond, betamelijk, dragen,
molenaar?
2. Wat is een bijwoord ? -- Schrijf drie bijwoorden nit de leesles.
3 . Geef woorden die het tegenstrijdige beteekenen van : wet, gemak~
kelijk, gegrond, achter, afstijgen, domste, nimmer .

4, zeg antlers : Doe wet en zie niet om .
5 . Len voozl ijgangerbemerkt het schouwsj5el : Ontleed dien zin redekun.
dig.
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29.

Niemand snag men om zijnen staat
verachten.

Een rijke edelman van Aken, van wildenberg genaamd,
had een eenigen zoon, wiens opvoeding hij ten uiterste
bezorgde ; maar de jongeling beantwoordde geenszins aan
de inzichten en aan de liefde van zijnen vader . Hoovaardig
over de rijkdommen welke hij eens moest bezitten, dacht
hij dat al wit men hem leeren wilde, volstrekt nutteloos
was, en dat zijne schatten hem van alle werk vrij gingen
laten . Bovendien had hij nog vele andere gebreken, en wel
bijzonderlijk dit, van dezen to verachten die van minderen
rang waxen dan hij . Hij hield niet meer aan de landslieden
die rond het buitengoea zijns vaders woonden, dan aan het
vee dat zij to bezorgen hidden . Daardoor ontstonden sours
twisten tusschen hens en zekere boerenzonen van zijnen
ouderdom, daar deze de misachting niet konden verdragen
van eenen, die, onder alle opzichten, min bekwaamheid
had dan zij .
De jonge van wildenherg werd vroegtijdig soldaat, omdat
die staat hens de gemakkelijkste scheen, zoo zal ik mogen
leven, dacht hij, zonder werk en `zonder gevaar, Doch hij
was in zijne hoop bedrogen : Engeland, met de Vereenigde
Staten in oorlog zijnde, nam eenige Duitsche troepen in
zijnen dienst, en van \Vildenberg moest als vaanderik, over
zee, in Amerika to velde trekken.
Een boerenzoon, met name Hendrik, scAheepte ook voor
dezen veldtocht in .
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De legers handgemeen geworden zijnde, wend de jonge
vaandeldrager krijgsgevangen genomen . De gijzelaars,
zoowel officieren als soldaten, kregen zoo mageren kost,
dat zij op verre na hunne behoefte niet hadden . Doch, ten
zelfden tijde, liet men toe aan dezen die geleerdheid
bezaten, of eenig ambacht kenden, daaruit voordeel to
trekken om hunnen toestand to verbeteren . Menigeen ving
landswerk aan, daar zulks hem het zekerste middel scheen
om hulp to vinden . Dit kwam vooral aan den jongen Hendrik to pas, die, in den buiten opgevoed zijnde, het boerenbedrijf nauwkeurig had nagespeurd, en dit

flu

zoowel moist

na to doen, dat hij er vollen onderstand in vond . Intusschen
bleef van Wildenberg in de neteligste alley gesteltenissen
haperen. Onkundig en onervaren zijnde, deed hij vruchtelooze pogingen om zich uit den nood to trekken ; zelfs zou
hij van honger bezweken zijn, hadde Hendrik, wien hij eertijds met b.eleedigingen en versmadingen overlaadde, thans
geen medelijden gevoeld, en met hem de vrucht van zijn
werk niet gedeeld .
Versmaad nooit iemand cm zj nen minderen staat. Wie
weet waar gij dien noodig hebt ! Ten andere, bet is de
rijkdom niet die den mensch vereert, maar wel zijn deugdzaam hart en zijn ontwikkeld verstand . Deze allddn geven
immers recht op verdiensten,
vx4GEN.
1. Geef eenen synoniem van elk der volgende woorden : verach ten,
hoovaardig, twister, gestcltenis .
2 . Leg antlers : Dock hij was in zajne Hoop bedrogen .
men am zijnen staat verachten .
3. Ontleed ;praakhundig: tV; rnand m
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30 .

Het ware Geluk .

Waarin zou toch't geluk bestaan ?
Vroeg Jan, dit wilde ik wel eens weten !
Ligt dat in fraai gekleed to zijn,
In uit to gaan of lekker eten ?
Dit desk ik evenwel toch niet,

Dan mochten de arme lien wel vreezen,
Die zouden bij hun weinig brood,
Dan meestal ongelukkig wezen,
-- We! Jan, wat denkt ge met uw taal ;
Zei Hendrik, zoudt gij dit niet weten ?
Is u dan toch dat lief gesprek
Van onzen vader reeds vergeten ?
Of weet gij ook die vreugd niet meet,
Toen samen op Eduards verjaren,
Wij, met geheel de jeugd van 't dorp,
zoo blij, zoo gul in feestmaal waren ?
Toen immers zagen wij de koets,
Die roode koets met witte paarden,
Waarin een beer en dame zat,
Op wie wij zoo verwonderd staarden.
Hun kleeding blonk van zwier en pracht,
't Was alles schitt'ring wat wij zagen,
En vol van eerbied, durfden wij
Ons nauw bij 't blinkend rijtuig wages .
Wat in ons hart toes werd gevoeld,
Kon de een den and'ren niet verklaren,
Maar allen zegden we ondereen
0 ! dat we ook zoo gelukkig waren !

En onze teerbeminde vader,
Die spoedig merkte, wat wij spraken,
Zei : Maar, mijn kinders, denkt gij dan,
Dat schatten ons gelukkig maken ?
Dat is niet altijd bet geval,
Zij schenken wel gemak in 't levee,
Maar 't waar geluk kan ieder mensch,
In elken stand, zich zelven geven .
Die mensch alleen smaakt waar geluk,
Dan zich met liefde en vergenoegen,
In welken kring hij wierd geplaatst,
Gestadig naar zijn' plicht wil voegen.
Vaak kiopt er onder 't vorst'lijk kleed
Een hart, bekneld door angst en zorgen,
Terwijl de brave werkman juicht,
Bij 't vroolijk4icht van ied'ren morgen.
01 lieve kind'ren hoort min' raad,
Betracht de deugd, gevoelt haar waarde,
Weest wel tevreden met uw lot,
Dan smaakt gj 't waar geluk op aarde .

Komt, broeders ! volgen wij die les,
Dit zal ons levee vroolijk maken,
Dan vinden wij bet waar geluk,
En zullen 't hoogst genoegen smaken.

VRAG$N .

1, iJel Ware Geluk : In welken naamval staat ware en waarom ?
2. wat is een tusschenwerpsel ? -- Schrijf de tusschenwerpsels uit de

leesles .
? . Verbuig : Hel ware geluk.
4 . Maak vijf zinnen waarin het woord geluk als onderwerp voorkomt
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31 .

Het Hondje .

Er kwam eens een arme man uit het bosch, waar hij hoot
gehakt had . Onderweg vond hij een klein hondje, dat half
flood was van honger . De man had medelijden met het arme
beestje en zei : « lk wil u medenemen en bij mij houden,
want hier zoudt ge sterven . >> Hij nam flan het hondje, droeg
het mee naar huffs, gaf het brood en melk, en het beestje
werd weer vroolijk en wel . 't Werd spoedig groot en kreeg
zijnen bags zoo lief, flat het hem overal vergezelde . De man
ging dikwijls naar het bosch, om takkebossen to binden, en
dan liep het hondje altijd mede en kwam 's avonds weer
met hem terug .
Op zekeren flag was de man nogmaals naar het bosch
gegaan, om een grooten boom om to hakken . Toen deze
omver viel, rukte een dikke tak den man op den grond en
bezeerde hem zoo zwaar aan het been, flat hij niet meer
gaan of staan kon . Daar lag nu de arme man geheel alleen
in het bosch, en als niemand kwam, moest hij daar den
ganschen nacht blijven liggen en misschien van honger omkomen . Maar zijn trouw hondje redde hem . Het zag zijnen
meester, die daar voor hem lag, eene wijle treurig aan .
Toen het echter merkte, flat deze niet opstaan kon, liep het
zoo hard, als het maar kon, naar huffs en blaf e en huilde en
trok de vrouw bij hare kleederen, alsof het zeggen wilde
« Kom Loch gauw mede ! >> Toen daeht de vrouw : « Wat
mag ons hondje toch willen ? 't Komt anders nooit alleen
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weder naar huffs, maar altijd met mijnen man . Zou er misschien een ongeluk gebeurd zijn ? >>
Haastig ging zij dan bij Karen buurman en vroeg hem
merle naar het bosch, en het hondje liep vooruit en wees
hue den weg . Daar vonden zij den man, die nog geen lid
verroeren kon, en droegen hem naar huffs .
Toen zeide de houthakker : (( Hoe goed is het voor mij
flat arme hondje van den flood verlost to hebben! Nu heeft
het immers op zijne beurt ook mijn levee gered ; want,
indien er geen mensch langs hier gekomen ware, flan had
ik hier den ganschen nacht moeten blijven liggen, en voor~eker ware ik bezweken . >>

VRACEN,

1 . Hoe schrijft men de lange a en de lange :1? - Geef voorbeelden
zooveel mogelijk uit de leesles .
2 . Arm, klein, treurig, goed : Stel deze hoedanigheidswoorden in den
vergrootenden en in den betrekkelijk overtreffenden trap .
3 . Ontleed spraakkundig :

lie

elOil

ging dikes jls naar bet boseh, cm

takkebossen to b/mien .
4 . Geef de drie voorname tijden der vijf eerste werkwoorden van de
leesles
5, Verbuig : Bet etrouw hondje .
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32 .

Jozef it en de Zieke Vrouw .

Dat Jozef II keizer van Oostenrijk was, is menigeen bekend, maar wat velen niet weten is dat hij dokter geweest
is en eene arme vrouw genezen heeft .
Eene behoeftige zieke moeder zeide tot haar zoontje
(< Kind, haal mij eenen geneesheer, want ik kan mijne
pijnen niet langer meer uitstaan . >> Daarop liep de knaap
aanstonds tot een eersten en tot een tweeden dokter, maar,
ongelukkiglijk, niet een wilde komen . Te Weenen, immers,
kost het bezoek aan eenen zieke eenen gulden, en de arme
jongen had noch kruis noch count .
Als flu de knaap op weg was naar een derden geneeskundige, ontmoette hij bij geval den keizer . Het kind hield
hem voor een rijken man en waagde het, hem het noodige
geld to vragen . «Mijnheer, >> sprak hij, « zoudt gij mij niet
eenen gulden willen geven? Heb toch medelijden met mij ! »
De keizer dacht : <t Die jongen meent het goed : als hij zoo
ineens eenen gulden krijgt, dan hoeft hij niet cent voor
cent to gaan bedelen . >> -- K Maar, vriendje, zoudt gij het
niet kunnen doers met eenige centers ? >> vroeg de keizer.
De knaap antwoordde : « Och neen, Mijnheer, onmogelijk, >>
en hij verhaalde den keizer, waartoe dat geld dienen moest .
Nu gaf de keizer aanstonds eenen gulden, en vroeg hoe de
moeder heette en waar zij woonde .
Terwijl flu het kind naar den derden dokter liep, trail
keizer Jozef de mooning der zieke vrouw binnen . Deze dacht
dat hij de dokter was, deed hem dus Karen ziekelijken toe-
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stand kennen, en zegde hem tevens hoe arm en ellendig zij
was . De Vorst, tot medelijden bewogen zijnde, zegde :
c< Wees gerust, vrouw, en schep cooed, ik zal u een goed
geneesmiddel voorschrijven . > De zieke toonde hem, waar
het schrijftuig van haar zoontje lag . Alsdan schreef de
keizer het recept, legde het op tafel en vertrok .
Eenige oogenblikken daarna kwam de ware dokter binnen . De vrouw, die bij dit tweede bezoek zeer verwonderd
was, zegde dat reeds een geneesheer bij haar was geweest,
en dat er een recept op tafel lag . Geheel verbaasd stood
de dokter to kijken, als hij het schrift in handen nam, om to
Lien welk geneesmiddel voorgeschreven was, a Vrouw,
zegde hij, « gij hebt eenen geneesheer gehad die meer kan
dan ik : hij heeft a 250 golden voorgeschreven, to trekken
bij den penningmeester, en het recept is geteekend door
keizer Jozef. Zulk verkwikkend en krachtig middel had ik
voorwaar niet kunnen voorschrijven . >>
Nu sloeg de gelukkige vrouw eenen blik naar den hemel
en dankte den goeden God die hare smeekingen verhoord
had.
De geneesheer schreef een drankje voor, waardoor de
gezondheid der vrouw spoedig hersteld was . Alzoo had de
keizer de arme vrouw, en de dokter de zieke genezen .

VRAG1 N .

1 . Hoe schrijft men de lange o en de lange e ? ~- Geef voorbeelden
zooveel mogelijk uit de leesles .
2. Maak vijf zinnen waarin bet woord geneesheer in den accusatief
staat.
3 . Ontleed redekundig : Eenige oogenblikkeia daarna kwam de ware
dokter biunen.
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33.

De Pereboom .

De oude Baldewijn zat met zijne zonen in de schaduw
van een grooten perelaar, en terwijl zij gretig van dezes
lekkere vruchten aten, vertelde de vader de geschiedenis
van dien heerlijken boom.
Nog jong zijnde, zegde hij, en gansch alleen als wees
overgebleven, stond ik, in mijne armoede eens to overdenken wat ik best zou aanvangen . Wat zoude ik willen,
sprak ik aan eenen mijner geburen, ook eens het geluk
hebben duizend frank to bezitten ! <<1k weet, » antwoordde
mij de brave man, « waar er in uwen hof duizend frank verborgen liggen . « Dit zeggende, toonde hij mij eene plaats
waar er niets groeide . zoohaast hij weg was, viel ik aan
het delven ; diep en dieper ging ik met de spade en deed
groot geweld. Des anderendaags zag de gebuur wat ik had
aangevangen en zei mij glimlachend : <i Klinkende count
hebt gij gedacht daarin to vinden ; maar gebruik deze omgedolven plaats om er eene pereboomscheut in to planters,
welke ik u aanstonds geven zal, en, na eenige jaren, zult
gij de duizend frank wel gewaar worden . »
fk plantte den jongen stain en na korten tijd werd hij de
heerlijke boom dien gij boven uwe hoofden ziet rijzen,
zijne lekkere vruchten brach ten mij binst zoovele jaren dat
ik er geplukt heb, ver boven de duizend frank op . Die pereboom mag bovendien eeu kapitaal genoemd worden, dat
nog vele jaren hoogen interest zal opleveren .
In werkzaamheid met vooruitzicht gepaard, ligggen aherhande schatten verborgen .
VRAGEN.
1 Hoe worden de korte klinkers geschreven ? --- Geef voorbeetden
zooveel nlogelijk nit de leesles,
2 . Zeg antlers : in werkzaamheid met Voorul/Njcht gepaard, liggen allerlrande sclrallen verbv?gen .

3 . Verbuig :

ne

groole o ehoo r .
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34 .

Vogeltjes op de Hoeden .

Augusta is zacht van gemoed, teeder van inborst, en
heeft voor iedereen een beleefden enrechtzinnigengroet .
Doorgaans is zij wat hoovaardig op hare kleederen .
Dit laatste ware toch wel eenigszins to vergeven . Maar
hetgeen erger is : op Karen bontbelinten en rijkbebloemden
hoed wil zij vogeltjes zien prijken .
zulkdanige heeft zij op bet hoofd van groote nlevrouwen
bemerkt, en de voorbeelden door hoogeren rang gegeven
meent Augusta to mogen en to moeten navolgen .
Nooit heeft zij berekend welk een grout getal allerhande
vogels men alle jaren doodt, om aan dien uitzinnigen grit
van pronkzieke vrouwen to voldoen .
Ware bet geen werk van ware dierenbescherming tegen
dien vogelvernietigenden dracht to werken ?
Indien Augusta wilde, indien alle andere mevrouwen aan
zulkdanigen opschik vaarwel zegden ; indien zij alien gewaardigden zich met eene andere hoedenversiering to
vergenoegen, zouden er jaarlijks duizenden vogeltjes gespaard worden, die in akker en bosch van bet grootste nut
zouden blijven .
Hoe toch teerhartige vrouwen voldoening zoeken kunnen
in een lichtzinnigen optooi die aan zoovele vogeltjes bet
duurbaar levee kosten moet !

VRAGI{N .

1 . In welken naamval staan de hoedanigheidswoorden beleefden en
reclttziiini en ?
2

op hares bontbelinten . . . . Ontleed bet woord I'aien .
meal ralle ja

4

n doodi, . . . Waarom sluit czoodi op dl?

Fool% hecfi z y be,iii°e'nd . . . .

'a.arorn sluit berthed or d?
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35 . - De onverstandige Grootmaker .

Serafijii, 's ketsers jongste zoon, is slechts een kleine
bengel, en niettemin heeft hij reeds een groot gebrek, dat
zich leelijk en atkeerig in zijn karakter afteekent . Altijd
zoekt hij den grooten bass to spelen, en dit kan hij niet
zonder zich wreed en barsch to toonen .
De kleine snack is teenemaal mis, als hij denkt dat de
groote menschen, die wijs en verstandig zijn, met botte onbeschoftheid can menschen en dieren bevelen . Het is joist
het tegenovergestelde : de deftige en treffelijke lieden
zoeken eer in beleefdheid, en genot in hartlievende gevoelens, zelfs tegenover de schamelste dieren.
Serafijn mag er zich can verwachteu : als hij nog op
vaders kar zit, en het peerd snokt en snoert, stoot en of
zweept, zal hij slechts van de wijze voorbijgangers eenen
blik van verachting, ja, een bitter woord van vermaning
ontvangen. En, gelijk iedereen dit seffens vatten kan, zou
zulks niet ten onrechte zijn . Inderdaad, zou een ongeleerde
koeidrijver wel twee stonden ernstige overdenking behoeven, om aanstonds to verstaan dat al zulk slaan en
afmartelen slechts afkeer en misprijzen verdient ?
Edele gevoelens alleen maken groot en verdienen lof en
vereering. En zulkdanige bepalen zich niet bij enkele
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menschlievendheid, maar strekken zich ook uit tot de
redelooze schepsels, door God ors tot nut, dienstbaarheid en vermaak geschonken .
Wil Serafijn, terwiji hij zich door wreedheid zoekt to onderscheiden, eens weten wat in overgestelden zin de wijsberadene menschen doers? Deze later hunnen naam stellen
op de lijst der maatschappijen, die, order het patroonschap
van den koning en de hooge beambten van Staat en gouty,
de schoone zaak der dierenbescherming in harden nemen .
Misschien zal Serafijn, driftig en kwapertig nog, daarmede spotters . Doch indien hij, in lateren leeftijd, een weinig
verstand krijgt, zal hij dan over zijne hedendaagsche gansch
verkeerde handeling, rood worden van schaamte ; en weigerlijk verbergen, voor al dezen, die het nog niet weten,
hoe hij eens wilde groot schijnen door werken, die hem
enkel klc;in en verachtelijk konden makers.

VRAO

N.

1 . Zeg antlers 's ketsers Noon - Welk verschil komt er alzoo in den
naamval ?
2 . Bewijs dat gij de beteekenis der volgende woorden kept : bengel,
karakter, barsclr, scllamelste .
3 . Deze later hunnen naam stellen op de lijst der maatsclaappijen, die : Tot
welke snort behooren de woorden : deze, burners, die?
4, Vervoeg bet werkwoord makers in de Brie voorname tijden

LEESB . M.

a.

11 --
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36.

Hondenklacht.

Mijn meester is een groote man,
Geen een op 't dorp die aan hem kan,
In rijkdom en in weelde .
Dat al is waar, dock weet ook dat
Ik nog geen enkel uurken had
waar ik mij niet verveelde .
Mijn kot is schoon, en wijd en hoog
Met stijper en met cirkelboog,
Met witdoorlijnde steenen .
Wat toch baat schoonheid tegen last
'k Lig altij d met de keten vast,
Verrekkend nooit mijn' beenen .
Ik word goed eten opgediend,
Men roept : Milord en boezemvriend,
Men staat mij aan to praten .
Maar de eeuw'ge kram houdt me altijd dicht
'k Zie steeds dit staal voor mijn gezicht,
En kermen kan niet baten.
Men vreest dat ik lets kwaads bega,
Zoolang nogtans ik reeds besta
En heb ik nooit gebeten,
Geen kindje gave ik schrik noch veees
Maar liege zelfs al waar het wees,
En 'k hg steeds aan de keten .

67 Ik zie hoe sommig hondje gaat
Met zijnen meester langs de straat,
Al wippen en al spelen .
En 'k zeg dan : << Gij hebt min van kost,

Maar zijt toch van den band verlost
Die mij eens zal toekelen .

VRAGEN .

1 . Verklaar de vorming en de beteekenis van het woos lwndenkfacizl.
2 . Maak vier zinnen waarin het naamwoord meesler in verschillenden
naamval voorkomt .
3 . Hoe maakt men het meervoud van man en van kot ' -- Waaro ni
schrijft gij de n dubbel en de t enkel ?
4. Ontleed redekundig : Mijn meester is een groote man .
5. Wat beteekenen de woorden : Wat baat schoon/zeid tegen first!
6, Maak verkleinwoorden van hand, hot, steer, kram .
i . Stel de volgende hoedanigheidswoorden in den vergrooteni
in den betrekkelijh overtreffenden trap : sclaooit, wijd, biog.

1i :

n

- 68

37 .

De Ware Dierenvriend .

Mag ik niet met Karel vooruitkomen, om u, vriendjes,
een levend voorbeeld van dierenbeschermer aan to bieden !
Gij weet voor het oogenblik nog niet hoe gij op mijne vraag
moet antwoorden . Waarom ? Omdat gij nog Karels verdienstelijke laden niet kept . Doch opent eens beide ooren
en luistert.
Over drie maanden kwam hij een onverstandigen en
wreeden voerman tegen, die wel misschien aan den drank
mocht verslaafd zijn, want dezen zijn doorgaans de boosten .
Deze was met zijn paard versteld, en sloeg het overgeladen
dier af, dat het schuim der gepijndheid langs gebit en kinketen afdroop . Karel kwam er bij, vroeg aan den voerman
hem eens to laten wat zakken achterwaarts schuiven,
streelde een oogenblik het afgemarteld beest ,verzocht eindelijk den geleider voorzichtig to willen aandijselen, en
stak uit al zijne macht aan het verzonkene wiel . En zie, na
een weinig uitschieten en opklaveren, gerocht het paard
wederom op den steenweg . Het arme dier was gered .
De week daarna had hij eenen hond onder zijne bescherming genomen. Onvoorzichtige lieden hadden glas op de
baati geworpen, (hetgeen voor menschen, dieren, rijwielen
en andere getuigen altijd gevaarlijk is), en Frits, de moedige hond nit zijn gebuurte, had er midden ingetorten, en
deerlijk zijnen poot gekwetst . Karel was het bloed gewaar
dat langs den grond zijpelde, hield het lijdend beest op,
onderzocht, ontwaarde de wond, beste ze met klaar verschgepompt water uit, en verbond ze met een stuk linnen . Als
geheel de verbinding gedaan was, kon Frits niet nalaten
eens ziji eu L :eerie n e 1e'_:ten ko) langs Lievens knie to
stree ea .
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Sedert dien zag Karel nog een paard, dat al de teekens
van dorst en vermoeidheid gaf, voor eene uitspanning
staan . De voerman dronk er onbekommerd glazen bier,
praatte er met kooplieden, en keek naar zijn dier niet om .
Karel bond zich beleefdelijk, de klak in de hand, bij hem
aan, en vroeg of hij niet mocht het paard wat verzorgen .
Hij had zulk een eerlijk en openhartig voorkomen, dat de
voerman seffens verstond dat hij met een edel hart to doen
had . Dus gaf hij ook dadelijk zijne toestemming. En ziet,
gauw hing het gebit eenige stonden los ; Karel gespte den
havermeuzel aan, want het is best een verhit paard eenen
mondsvol to laten eten vooraleer drinken voor to stellen .
Dan trok de verdienstelijke jongen al streelen dien nieuwen
vriend eenige stappen vooruit, naar het versch sprinkelend
water van een welvoorzienen bak. Wat moest dit paard,
daar, zich lesschend aan het kristallen vocht, verlichting
vinden! Ook keek het ter zijde, als wilde het zoo zijnen
weldoener bedanken .
Karel zag dit gaarn, en om to toonen hoe gevoelig hij
aan zulken erkentelijken blik was, bond hij nog een
gebladerden tak op 's paards kop, om het beest tegen vliegen en pauwen to beschutten.
Zegt nu, kinders, of Karel verdient als toonbeeld voorgesteld to worden !

VRAGEN .

1 . Hag ik met met Karel vooruitkomen ? - Wat beteekent die zin ? -Waarom wordt vooruitkomen met ~~ne o geschreven?
2. Verbuig mine vraag, enkelvoud en meervoud.
3 . Wat beteekent achterwaarts schuiven ? Noem nog eenige woorden
die op waarts uitgaan,
4 . Het acme dier was gered : Dit is een bevestigende zin . Maak ervan
a) een ontkennenden, b) een vragenden en c) een vragend ontl ennenden zin.
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38 .

De Goede Bakkerin .

Ik ken geheel wel vrouw Kassels, bet is eene der aangenaamste lieden welke ik in mijne buurt kan ontmoeten . Zij
heeft immer een zoeten welwillenden lack op de lippen,
zij spreekt vertrouwzaam, zij deelt gaarn merle, zij is door
al de schamele menschen wel gekend, en herhaalt dikwijls
de oude Vlaamsche spreuk : Eerie aalmoes geven verarmt
niet .
Vrouw Kassels is bakkerin . Haar man is naarstig en
beleefd, hij bakt goed brood, daar hij voor niets ter wereld,
door inmenging van vervalschende stoffen iemand zou
willen bedriegen . De winkel wordt door iedereen bezocht,
en man en vrouw hebben het spreekwoord zien verwezentlijkt worden
Klein gewin
$rengt rijkdom in.
Nu gaan die twee deugdzame lieden hun werk en hunnen winkel aan jongere handen overlaten, dock slechts
willen zij een nieuw huffs met goede stalling huren, waar
hun paard hen volgen kan .
Dit lieve beest heeft beiden immers zoo lang en zoo
getrouw gediend, en meester en meesteres zouden bet als
eene ware ondankbaarheid aanzien, moesten zij hun
Bruintje » flu in den steek laten .
Het is waar, van nu voort geraakt dit paardeken reeds
wat van den tand en zal nog weinig kunnen verrichten

maar dit zal nochtans op zi jne behandeling niet den mmsten kwaden invloed uitoefenen ; vet van daar.
De meester zal daarvoor niet min den lieveling met
malsche klaver voorzien . De meesteres zal zijne suiker op
tijd en stond, to zamen met eene zachte streeling niet vergeten . En in.dien het beest to voren slechts de zondagrust
genoot, zal het flu het geluk smaken nog op andere dagen
de zoetheid van de rust to mogen genieten, en uitrijden
wanneer het hem best kan deugd doers,
0 ! indien Bruintje konde spreken, zoowel als de arme
menschen die de zachte goedheid alsook de meedeelende
mildheid der oude bakkerin verkondigen, zou het ook geen
hertelijk overtuigd woord ter hater lof en eer to spreken
hebben ? Intusschen zeggen onze dankbare woorden wat
het spraaklooze diet niet vermonden kan .

VRAGEN,

1 . Waarom schrijft gij buurt met uu ?
2 . Wat verschil vindt gij in de beteekenis van burtr t en beur t ? Geef
twee zinnen op waarin die woorden gebruikt worden .
3 . Zij spreekt z'er trouwzaam . -- Welk woord is verlrouwzaam ? - Waarom dat ?
4, Zeg anders : liw: werk can jong-ere handers overlaten .
5 . Hij bakt ,hoed brood . Zoek in dezen zin het onderwerp en het voorweip van het werkwoord .
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39 . - De Jonge Tabakrookers .

wat men nu toch al tegenkomt ! Jongens van nauwelijks
elf, twaalf jaren oud, ziet men reeds met de pijp of den
smoorstok in den mond gretig aan het rooken .
Telt de gezondheid voor zulke jeugdige snaken dan voor
niets meer ? zeker is het niet zonder een gevoel van mistroostigheid dat men zulke kinders zoo roekeloos aan het
werk ziet .
Ontegensprekelijk is men op dezen jeugdigen ouderdom
niet bekwaam aan de noodlottige uitwerksels van de vergiftige nicotina to wederstaan ; want sours ontmoet men
lieden, die reeds gevorderd zijn in jaren, en door het misbruik van den tabak, eene erge kwaal opdoen .
Bovendien, eens dat die jongens de pijp in den mond
hebben, willen zij seffens geheel en gansch met volwassene
jonkheden op denzelfden voet gesteld worden, zij wille
geene kinders meer zijn, maar wanen zich groot, en nemen
eene menigte spreuken en manieren aan, die erg misstaan
en niets anders dan gansch onbeschoft kunnen voorkomen .
Bovendien trachten zij reeds, met hunne tabaktuit in
stinkend papier gerold, de gangen der hroeghuizen binnen
to drinben, en daar stout en bout den stuiver op den disch
to werpen, die zoubde moeten op de spaar- en lijfrentkas
aangelegd worden .
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In alle feesten en kermissen

rillen zij tegenwoordig

zijn, en, om to beter in hot oog der lieden to springen,
voeren zij daar eene taal en makers zij daa r een g eracht
die bij alle weldenkenden misprijzen en verachtin ; baron .
Worden zij door een treffelijken burger tot de orde
geroepen, zij denken zich ver boven alle berispi lg en
vermaning, en nemen de stoutheid bot en barsch tegen to
spreken, en hunne grove bewoordingen nog met dubbelzinnige bespottingen en halve, zoo n .iet verergerende,
vloeken to paren . Waar wil men met zulke eigensoortige
knapen naartoe ? Is dit de ontvoogding van de jeugd,
ofwel hare verbastering ? pilaas, laat ons nog in tijden de
oogen openers en zulke janlmerlijke misbruiken tegenwerken !

VRAG1N .

1, Waarom heeft men

oo

in labakrookers ? -- Kent gij nog omen klank

die altijd dubbel geschreven wordt ?

gars zonder ch en wcinneer met clc geschreven?
gerucht met ch geschreven?
fees/en . . . Ontleed hot woord alit. Wat beteekent : Is drt

2 . Wanneer wordt
3. Waarom wordt
4. In alle

ontvoogchng van de jezrgd, cj'wel hare cerbasiering?

do

74

40 .

De Hondenkar .

Wat hebben de schamele honden, in eene kar gespannen,
toch dikwijls door de onwetendheid hunner meesters of
to zien !
Hoevele lieden, eerst en vooral, zijn er niet die honden
bezigen welke daartoe de noodige gestalte noch de
geschiktheid hebben !
Hoevele meesters komt men niet tegen die slechts schoppen en stooten tenbeste hebben voor deze trouwe dienaars!
Sommigen zien er geenszins naar, our to weten of de
vracht die zij opladen geevenredigd is met de macht van
hunne trekhonden, of ook nog als zij de lasten naar behooren opschikken.
Nog zijn er die den hood onder eene steekkar inspannen
en niet in acht nemen of de as het diet niet nederdrukt, en
of het vrijheid genoeg bewaart our zich volledig to kunnen
nederleggen en tevens zijne pooten vet genoeg van de
wielen of honden .
Men ziet sours lieden de honden in de trekkar tusschen
twee tramen insteken . Vele beter ware het hen daarvan to
ontlasten en die nuttige dieren slechts tusschen een goed
gareel met koorden aan to leggen . Bijzonderlijk kwalijk is
die insluiting tusschen tramen, als de kar bij het neerkomen
op geen steunijzer kan rusten . Dan heet men dit de honden
waarlijk onder de tramen versmachten .

?5 -Voegen wij daarbij dat vele lieden die honden gebruiken
niet bekwaam zijn een gepasten muilband to kiezen .
Gemeenlijk nemen zij er eenen uit harde tralien, die de

dieren belet den muil to openers en naar behooren to gapen,
in plaats van een lederen, waarin de bond alle gemak
van ademhaling heeft, en niemand leed kan doers .
Het is dus voor de honden eene nieuwe pijniging zoeken,
waar er geene van noode is .

vRAGEN.

1 . In welken naamval staan de naamwoorden in de volgende zinnen
en waarom : Men ziet corns lieden de honden in de trekkar tusschen twee
tramen insteken . Bijzonderlijk kwalijk is die insluiting tussc/ien tramen,
als de kar op Been steun/zer rust.
2 . Verbuig de scltamele hoed, enkelvoud en meervoud .
3 Ontleed spraakkundig : Men ziet sours lieden.
4 . Geef eenen synoniem van afzien en van ;eslalte
5. Waarom verdubbelt men dep in scheppen ?
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41 .

Het Goede Voedsel .

Wanneer een kind ter school wel leert, dan krijgt het
gaarn, bij zijnen terugkeer naar huffs, goede en voedzame
sneden, geschenken van moeders blinkend broodmes . Wanneer een werkman naarstig werkt en zwoegt, zoo bekomt
hij ook gaarn, na voltrokken arbeid, een goed avondmaal,
dat zijne krachten heropbeurt en vernieuwt .
Waarom zou het antlers met de dieren gelegen zijn ?
Wij eischen van hen werkzaamheid en terwijl zij, naar
verlangen, ons voordeelen opleveren, zouden wij hen in
hunnen dagelijkschen kost zoeken to kort to doen . Vlijtig
werk langs den eenen kant, en onvoldoend voedsel langs
den anderen, zijn twee dingen, die klaarblijkelijk niet
kun~len to zamen gaan.
hens dat wij wel weten wat de dieren noodig hebben,
zullen wij hun dit niet weigeren, noch uit gierigheid bepro even bun verkwikkend voedsel to pegelen .
De landbouwwetenschap leert klaar en duidelijk wat de
dieren voor hunne instandhouding behoeven . Gebruiken
wij dieren ten onzen dienste, dan zijn wij verplicht hun het
voorgeschreven voedsel op gestelde tijden en in gepaste
maat toe to dienen, zoo zullen wij aan de paarden geen
voedzaam hoof ontzeggen, noch aan de koeien hunne rapen
en beetwortels, en verder de bijkomende krachtvoeders,
zooals lijnzaadmeel en koeken in de olieslagerijen bereid.
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Zeggen wij nooit voor eene verontschuldigende reden
Het is wel genoeg, het zijn toch maar beesten . »
Wanneer men oplettend wil zijn, kin men door zorg en
studie er in lukken, aan de dieren een rein en voedzaam
rantsoen voor to stellen aan denzelfden prijs dien men voor
niet passenden mengelmoes zoude besteden .
De dieren wezen steeds onze vrienden, en geenszins
onze verstootelingen noch de slachtoffers van onze gierigheid, onzen kwaden luim of onzengeest van verwaarloozing .

VRAG$N.

1, Waarom schrijft men vocisel met eene d?
2 . Zeg antlers : W

3
besteden .

eischen vast lien werkzaamlreid .

aan denzelfden pr js die men voor niet passenden mengelmoes zoude
Ontleed het betrekkelijk voornaamwoord da,t in dien sinn

komt.
4 . Vervoeg de drie voorname tijden vats beproeven en van lukken.
5. Geef woorden die het tegenstrijdige beteekenen van

voltrokken,

werkzaamheid, weigeren, opleltend.
6 . Scl~tijf de werkwoorden nit de :erste paragraa en stet ze i~ ; het
verleden deelwoord.
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42 .

De Meikevers .

Wat zal men nu wel met de meikevers doen ?
Allen die zich met landbouwonderricht bezig houden,
zijn eens om ons to leeren dat deze kerfdieren hoogst schadelijk zijn voor den akker . Van den anderen karat, moeten
wij de dieren beschermen, en mogen wij niet wreed tegenover hen optreden.
Is er dan geen middel om ten voordeele van den landbouw merle to werken, zonder daardoor wreedaardig to
handelen ? Ja toch.
De meikevers doode men op het eerste oogenblik zelf,
dat men ze ontwaart, ofwel men drage ze ongedeerd en
welbewaard naar den schoolmeester merle, die ze zoo
spoedig mogelijk dooden zal .
Wreed zouden wij kinders noemen die aan de meikevers
pootjes of voelhoorns afrukken, die hen omkantelen en hen
zoo tergen, die op hunne teenen duwen om hen to doen
rasser voorttrappelen, die draadjes door hun onderlijf
steken, of die hen in houten bakjes doen kwijnen of uithongeren.
Dit alles keuren wij dus teenemaal of : zulke doenwijze
leert gevoelloos blijven op het oogenblik dat een voelend
wezen pijnigingen onderstaat, en dit mag niet zijn .

VRAGEN .

? . \Vat verschil is er in de heteekevail
en
IL'reed. -- Maak andere « oorden die met w e' ./ r ;c innen .
3 . Ver voeg in den d erden persoon en1~c1v! : u i van den tegenwoordigen
tljd der a'uitoonende wijze : deer, Iwudeu, bcsc/ermen, krz; dclen, dooden,
4. Ia«t eer s ke~.ue .~ et inca met de meikevers moet doe; en dan
J.,̀ .ag doen.
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