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J . , 
't Is Morgen~ 

/ 

t I !t[ 

geest rergeten 
slapers dankbaar 
prachtig plezierig 
loopbaan vervrolikt 

1~ De lieve vogels zingen, \ 
I Ze zingen al hun best; · 

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

~De dankb're koetje~ loe ien.~ 
Zij logj~n door de straat; 

kraaien 
wippen 
zingen 
loeien 

En rondom op de plaatsen 
Klinkt 's schaapjes luid geblaat 

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

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

~ 't Is morgen! o 't is morgen! 
..----- V ergeten is de smart 

Van ouden, zieken, armen; / 
En blij is ieder bart. 

Dank, zonnetje) uw lichten 
V ervrolikt 01fS gernoed. 

_______,-t Is 't zoqlicht, dat ons danken 
En blijde zingen doe'<_ 

Leer van buiten: 
Persoonlik Voornaamwoord van de eerste persoon: Enkelvoud 

ik (andere vorm mij of me) ; Meervoud tdj of we (andere vorm 

ans) . 

Van de tweede Persoon: Enkelvoud jij of j e (andere vorm 
.iou) ; gij of ge (andere vorm 11) (beleefdheidsvorm). Meer

voud: jullie; gij of gc; u. 

Van de •. derde Persoon: Enkelvoud hij (andere vorm hem ); 

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

(andere vormen hen, hun, haar, zc ). 

WOORDVERKLARING. 

al hun best, zo goed als ze maar kmmPn. '""iJlpen, vlug uttsprl ngen. 

''" schaapje8, van ' t scbaapje. geblaat, gebler. wekken, wakker 

maken. lOOilbnan, pad, weg. ingetre~n, ingetrcden, tngeogaan. licltten, 
schljnen. YcrYrolikt, maakt vrollk. gen10ed, hart. 
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De Bok-ken. 
berg 

dicht 

aandacht 

langs 

poot 

herder 

belling 

voorbij 

ruirnte 

geval 

vechten 

vervuld 

VTwee bokken ontmoett.en elkander eens op een smal 
voetpad. 't Was in de he.!!i_ng van een berg uitge
graven, en liep langs een diepe afgrond. Uit te wijken 
was onmogelik. Hoe dicht zich de een ook tegen de 
berg aandrukte, de ruimte bleef te smal om de ander 
voorbij te laten~ Een herder, die in de nabijheid onder 
de struiken zat, zag de twee dieren staan, en wachtte 
met gespannen aandacht af, wat ze doen zouden. j 
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j Eigenlik Lad hij gcdacht, dat ze hun koppen 
zouden gebruiken, en een van de twee in de diepte zou 
gestoten worden. Lang stonden ze elkander aan te 
kijken, maar tot vechten kwam 't niet. lntegendePl, 
't scheen, alsof zij al vriendeliker jegens elkander 
werden, en eindclik elkander volkornen verstaan 
hadden . .._J Want langzaarn boog de ene bok eerst een 
poot en toen de twcede, en legde zich voorzichtig neer i 
tegen de berg aan. De ander zette even voor3:ichtig 
zijn voorpoten op 't lkillill.m van zijn ka~aad, en 
stapte behoedzaarn voet voor voet over hem heen. 
Daarna gingieder zijn eigen pad. 

De man, die dit zag, was er zo door vP.rvuld, dat hij 
't geval aan iedereen in 't dorp vertelde. 

'l 'AALQEFENI NG. 

Laat ons nog eenmanl a ile Werkwoorden uit deze les 7.0Pl;en, 
en ze ~~n voor Mn in de zes tijden scllrijven, die we geleerd 
hebben, ieder We1·kwoord in een andere persoonsvorm. 

WOORDVERKLARING. 

helllng, schulnte, bung. uitwljken, ultdro.alen, pad geven. gt'!lpnn-
nen aandn.cht, grote attentie. :l.ntegeudeel, julst 't om,;;ekeerde. 
beboedzaam, voorzicllttg, zorgvuldig. geval, zaak. 



Een Kind van 't Land. 

Ik houd niet van <le sta(l, Jk hen een zooll van 't lan<l, 
Ik houd veel meer vall lmiten, Vall Afrika's Zuid-Oosten: 
Waar 't vee zo vrolik loeit, <i-ecn mensekunst, o neen, 
En waar de vogels fl~n. Hoe si~k, kan mij troosten, 

• Ik houd .van straten niet, l\faar Gods Natuur is waar 
Van muren en van stenen, 
l\faar van bet ruime veld 
En zonlicl1t om mij henen. 

. " 

:Yi ijn bo~em steeds naar haakt: 
O(·h, geef me ruimte en licht, 
Aftrn bart dan vreugde smaakt! 

TA.A.LOEF'ENING. 
Geef, wat dit versje beschrijH, in je eigen (proza.) ziunen 

weer. Leg uit, \ntt 't versje eigenlik heteken t. Geef een schil 
derijtje in woorden ya.n een afrika::tns Jdnd, dnt op een plaats is 
groot geworden. 

Beschrijf zijn gemoed, snmak, genoegens, neigingen. 

WOORDVERKLA.RINO. 
honden van, llefh ebben, graag hebben, bemlnnen, gesteld zljn op. huiien, 

op 't land. loeit, bulkt. fluiten, zingen., kwlnkeleren. rninae, open. 
wljde. nten8ekonst, alles wat mensehanden gemoakt hebben . 8ierlik, 
fran!, moo!. boeze1n, h art. steeds, altljd, gedurlg. hoakt, verlan11t. 
,·reugde, vrollkbeld. 



juist 
wens 
kaars 
draad 

Die was ztJn Troost.' 

tafel 
koning 
's avonds 
Iuchtgat 

eenzame 
gesloten 
voornaam 
antwoordde 

"0, Mama," gilde Bertha, terwijl ze de kamer van 
haar moeder inliep; "Mama, ach, kom toch bier! Hoe 
ben ik geschrokken! Daar is weg;.e_nlik een spin aan de 
achterkant van mijn bed t egen 't gordijn! Ik kwam 
met de lmars in de kamer, en zag hem lopen. 0. ik 
ben zo bang! Ma, yang h'em toch, anders komt hij; 
van nacht nog bij me!" 

" En zon clat zo C'rg zijn, mi.fh kind'!" :mtwoordfle 
de moeder. "Heeft zulk een klein spi~je jr ooit 
bvaad gedaan? Kom bij me, ik wil je wat vertellen." 
~ Is allang, heel lang geleden, toen een rijk en voor
naam lteer, die aan 't llof van zijn koning was, in de 
gevangenis gesloten iYercl. Hij had iets gedaan, 
ii·aarover de koning zeer boos geworden was. Nu 
"·erd hij in een nare, donkere kamer gebracht, waar· 
niets was dan wat stro, een llouten stoel en een 
tafeltje. En daar moest hij tien jaren zitten. Vreselik,. 
niet waarU~ · 

Hij was dan ook bitter beclroefd, en wist niet, hoe· 
hij die lan ge dagen en m::tanden en jar-l'n omkrijgen 
moest. Elk uur scheen een dag, zo lang was 't! 

Op een morgen ziet hij door 't luchtgat boven in de 
muur een spin komen. ': 0," dacht ltij. "hoe heerlik! 
0, kwam hij_maar nader, en bleef hij maar bij me" 
De spin sclleen te verstaan wat hij wenste; want, toen 
Jlij wat rondgelopen en rondgekeken had langs de· 

• 
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mm·en, begon hij een net te weven in een· van de 
hoeken.\ "· 

De arme man ging erbij zitten en bekeek 't. De ene 
draad kwam na de andere, maar 's avonds was 't web 
nog niet klaar. 

De dag was veel vi~ omgegaan. 's lVIorgens 
ging 't diertje verder, en de eenzame mnn zat er weer 
bij. \ Toen 't web klaar was, 'hlerp de man de spin 
vliegen en muggen vangen, en eindelik "'erden de twee 
zulke goede ... vrienden, dat de spin iedere dag een paar 
malen nit zijn nest kwam en op Jc tafel, ja, op de 
handen van de man kwam zitten. 

Op deze wijze gingcn de dagen gauwer voorbij. 0, 
hoe dankbaar was de arme geva.p~~w! En de kleine 
spin-die was zijn troost. '-

TAALOEFEN lNG. 
Schrijf al de Werkwoorden uit deze les op. Zet er de vorb. 

van de Onbepaalde Wijs uchter, en daarna die van 't Verleden 
Deelwoord. B.v. 

w ·erkwoord. 
gil de 

Onbep. Wijs. 
gillen 

WOORDVERKLARING. 

Veri. Deelw. 
gegild 

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

Stell en bosch. 
mens perzik opvoeding 
school familie omstreken 
gans genieten korenland 
moerbei abrlkoos wljngaard 

~ eerste kolonisten aan de Kaap hadden veel te 
lijden van de woeste stammen, die rondom hen woon

. den, en die 't ganse land onveilig maakten. Hoe 
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dichter ze dus bij 't kasteel konden blijven, dat bij 
de Kaapstad gebouwd was, hoe rustiger ze konden 
zijn. Honderd jaren en meer ·was er niemand te 
vinden, die de moed had, ver 't land in te gaan. 

Maar toen in 1679 Simon van der Stel als kom
mandeur naar Afrika kwam} werd 't een beetje 
anders. Hij was pas bier, of hij haalrle a<'ht families, 
die te Rondebosch woonden, over, om ~amen in een 
schone vallei te gaan wonen: die 30 mijlen van de sta.d 
af tnssen hoge bergen lag. Daar liet hij hen 
wijngaarden planten, koren zaaien en vee houden. 
En naar zijn eigen naam "Stel," en die van ziju 
vrouw "Bosch," noemden ze de nieuwe aanleg 
Stellenbosch. Zo ten minste wordt er gezegd. 

Stellenbosch is dus 't oudste dorp na de Kaapstad. 
En zijn omstreken zijn nog even schoon en 
vruchtbaar als ten tijde van de eerste aanleg. 't Loof 
van de eikebomen beschaduwt de straten; een 
stroompje water aan elke zijde van de straat lwelt er 
tle zomerlucht af; en buiten ' t dorp op de plaatsen 
tieren de wingerd, de vijg, de perzik, de appel, de 
peer, de abrikoos en de moerbei, en golft 't koren in de 
avondkoelte even schoon als ergens in ons land. 

In 't dorp zijn grote en voorname s<'holen, en een 
menigte jonge mensen genieten daar de nodige 
opvoeding voor hun leven. 

Zo doen 't dorp en 't distrikt tot op deze dag eer 
aan de brave man, wiens naam ze dragen. en die wei 
nooit heeft kunnen berekenen, hoeveel goed hij ons 
ganse land deed met de aanleg van dit fraaie stadje. 

TAALOEFENING. 
Stellenbosch is een euige plek in Zuid-Afrike in allerlei opzich

ten. 't Is echter niet 't enige dorp, dat mooi, of belangrljk, of van 
voordeel voor ons land is. Er zljn er Yeel, en leder heeft zijn 
eigenaardigheid. 
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We willen claarom een Iijst maken van aile voorname steden 
en dorpen in Zuid-Afrika, en als die klaar is, dan maken we een 
mooie zin bij iedere naam en zeggen daarin, wat we van de plek 
weten of gehoord hebben, en waar de bevolking voornamelik van 
leeft. 

WOORDVERKLA RING. 
woest, wild , onheschaafd. kmnmnudeur, hevelbebher, goeverneur. / 

overhalen, er t oe krljgen . faDlille, gezln. ten tijde, In de tljd van. "-
loof, blaren, gebladerte. beschndnwton, schnrluw geven aan. tieren, 
moo! (wellg, ge1l) groelen. golft, beweegt zlrh uls de golven van de zee. 

Herders 
Morgen

Jied. 

Ja, 'k hoor jewel, diertjes! mijn scbaapjes, zo zoet! 
Maar weet je, het is nog zo vroeg! · 
Je hunkert naar 't veld, en 'tis goed, dat je 't doet ·""" ~ 
Maar waarlik, de dag 's lang genoeg! V/ 

Zo, open is 't hek; komt nit nu bij twee; 
Niet meer- ho! geduld daar, klein ding; 
Je zult er wel komen !-een ieder gaat mee: 
Dat elkeen zijn haast wat bedwing'! 

Nu ord'lik, bedaard, dat ik twee bij t\\ ee tel'; 
En wie door het hek is, blijv' staan-
Die leibok vooruit met zijn tjing'lende bel, 

• En mijn honderd maal vijf achteraan. 

Nu graast maar, geniet maar, en vult er je maag: 
Nu springt maar, en huppelt zo blij; 
De wind is zo koel en verfrissend van (Jaag; 
Zo mals lijkt het g~ in de wei! 
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Uw herder, mijn schaapjes, houdt over u wacht; 
Zijn oog rust op klein en op groot; 
Als loon voor zijn zorg geeft je wollige vacht 
Hem 't daag'liks zo nodige brood. 

TAALOEF'ENING. 

Schrijf vijftien regels over ' t versje, of iets dat je gedaan of 
:gezien hebt op een plaats, als de schapen 's morgens naar 't veld 
'gaan. 

't •.regenwoordige Deelwoord van een vVerkwoord is de vorm van 
de Onbepaalde Wijs met de of d er achter: b.v. horen. T!orende 
( horend) . Schrijf de Tegenwooraige Deelwoorden op van de 
Werkwoorden, die in deze les voorkomen. 

WOORDVERKLAIUNG. 

hunkert, verl nngt. ord'llk, or<lPllk, gcregc=ld. betlnn rtl, zonder 
baast; rustlg. tjlng'lende, tjingclende, zacht luidenue. bel, klokjP. 
buppelt, met sprongetjes Iopen. 1nn.Is, zacllt. vncJ•t, al de wol samen, 
die een scllnup lleeft. 

Ontdekt. 
' 

acht tafel zilveren 
wind buurt springen 
stout sneeuw geworden 
school handjes overvloed 

~ Een goede, rijke beer woond01'0p een klein dorp in 
een mooi huis. Al de huizen in de buurt waren laag, 
klein en niet mooi. Men kon zien, dat er arme menRen 
in woonden. De heer was de enige rijke man daar. t 

't vYas winter geworden. Overallag sneeuw, en de 
scherpe wind deed 't vel van de handjes van de 
kinderen stuk springen, als ze 's morgens naar school 
gingen. Toen dacht de rijke man: kom. ik wil die 
kinderen eens blij maken.r Hij nodigde ze allen bij 



zich op een avond, en gaf hun brood en koek te eten 
in overvloed, en liet ze spelen in zijn mooie, warme 
kamers, waar een lekker vuur brandde. 

Maar toen 't acbt uur was-de klok had juist 
geslagen,-riep hij alle kinderen in de eetkamer en 
zei: "Kinderen, een van jullie is een dief. Uit de 
voorkamer is .een zilveren pennehouder gestolen, die 
daar op tafel lag. Weest eerlik, en laat me dadelik 
weten, wie van jullie zo stout geweest is." 

Maar niemand wilde 't bekennen. J a, hoe 
vriendelik de heer ook sprak, niemand zei, dat hij 't 
gedaan had. 

Toen riep de heer zijn knecht, en fl.uisterde hem 
iets in 't oor. De knecht draaide alle lampen uit, en 
ging toen been; maar kwam weer ter·ug met iets in 
zijn hand, dat hij aan zijn beer gaf. 

Toen riep de beer: "Kinderen, ik sta bier bij de 
gangdeur. Komt allen; legt jullie rechterhanrl op 
wat bier bij me op een stoel staat, en wacht d.an in de 
gang." 

De kinderen liepen de kamer uit: Alles was 
donker, ook de gang. Ieder legde zijn h~~~ op dit 
ding, dat op de stoel stond, juist in de deuY. Maar 
de stoute knaap, die de pennehoudPr gestolen had, 
dacht: "Niemand ziet me; ik leg mijn hand niet op 
dat ding." En hij ging voorbij~ zonder 't aau te 
raken. 

Toen nu alle kinderen weg waren, draaide de 
lmecht vlug de lampen weer aan, en de beer riep in de 
gang: "Kinderen, komt binnen! " Allen kwamen. 

"Alle rechterhanden op! " zei de rijke man. Ieder 
gehoorzaamde. En wat zag men nu? Op iedere hand 
was een grote, zwarte vlek,.. De kinderen hadden een 
vuile, berookte waterketel aangeraakt. Een hand 
slechts was schoon! En die ene hand was de 

'J' • .~ 

-· 
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schuldige. De beer begreep dit dadelik, riep de stoute 
jongen bij zich, en strafte hem in 't bijzijn van aile 
andere kinderen. 

I.eugentaal is bitt're gal; 
Eerliltheid gaat hoven al! 

SPREEKOEFENING. 

Waar woonde de rijke heer? Was zijn huis als al de andere? 
Wie woonde erin? Viraaraan kon men weten, dat 't winter werd? 
Wat. voelden de kinderen aan hun han den? Wat dacht de heer? 
Wat deed hij? ~aarom riep hij de kinderen bijeen? Wat wou 
llij w'eten? Wie bekende 't? Waarom riep hij zijn knecht? 
Wat deed deze? Wat gebood de heer toen? Wat deden de kin· 
oderen? Deden allen het? Wat werd er toen gedaan? Wat 
moesten de kinderen toen doen? Wat was er aan hun han den? 
Hoe kwam dat? Welke hand was schoon? Waar was de penne
bouder? Wat was 't eind? Wat is leugentaal? Wat is eerlik
heid? 

WOORDVERKLARING. 
•cberpe, koude. ..tuk "Pringen, open g•3n (door de kou), be-

kennen, zeggen dat blj scbuldlg \<as. go.ngdeur, deur tussen de gang en 
een kamer. berookt, door de rook zwnrt geworden. begreep, begrlJP<'n 
(verstaan), begreep, begrepen. in 't bijzijn van, lu tegenwoordlgbeld vau. 

stro 
zwaait 
spreekt 
knechten 

Een Droom. 
septer 
dienaar 
geheim 
borstje 

zilver 
soldaten 
spiegelglas 
weggegaan 

/pe oude Tom, mijn trouwe kat~ 
Had eens een zware nacht gehad: 
Een rat was komen plagen; 
Een muis bad om hem been gewipt, 
Maar was zijn poten steeds ontgHpt; 
Nu was hij moe van 't jagen. v' 
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Jf-.n toen bet morgenlicht br~k aan, 
En muis en rat was weggegaan, 
De rust hersteld was weder ; 
Toen zocht de kat de vrije lucht, 
En zet zich met een zware zucht 
Op 't achterstoepje neder. \. 

QAI spoedig dommelt d' oude in; 
J Knijpt d' ogen toe, en laa t de kin 

Zwaar op bet borstje haugen. 
't Hoofd zwaait van d'een naar d' and're kant, 
Hij droomt,-en denkt in 't toverland · 
'''~i e~ aan muizevangen~ 

't Dlinkt alles bier rondom hem been : 
't 'Vas of wel alles zilver scheen! 
Hij had een gouden woning, 
Vensters van 't fijnste spiegelglas; 
'tWas alles prachtlg !-en hij was , 
Geen kat meer, maar een koning! 

6"Hij zat er op een hoge troon, 
En gaf bevel op scherpe toon 
Aan dienaars en soldaten. 
Nooit \Yas het eenzaam om hem been, 
Want van zijn knechten mocht niet een 
Ret fraai paleis verlaten. 

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

·" De septer " steeds geheten. 



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

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

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

TAALOEF'ENING. 

In deze les zijn veel Werkwoorden gebruikt, en..ten minste twee 
ervan als Tegenwoordige Deelwoorden. 

Laat ons de ''Verkwoorden opschrijven, zoals ze daar staan, en 
er dan achter zetten, hoe hun vorm heet. B.v. :-

. w1'ijft-3de Persoon Tegenwoordige Tijd van wrijven. 
had-3de Persoon Verledeu Tijd van hebben. 
geheten-Verleden Deelwoord van heten. 
haalt-Gebiedende Wijs :\ieervoud van halen. 

WOORDVERKLARING. 

( '\.,.""1rewtpt, gesprongen. gednnst. ontgltpt, ontkomen, ontgnn~. in-
donunelen, In slaap vnllen. to,·erJo.ud, denkbeel<llg land, waar alle.. 
nnders Is dan In de werkcl1kheld. . wia, gewls, zeker, stelllg. •toet. 
menlgte. zaal, grote kamer. doet duid'llk weten, •egt aan, lect nit. 
•epter, stat; waardlgheldsteken van een konlng. vora~, overate, heerser. 
dorat, durtde (durven). 



fUnk 
schurk 
knecht 
priester 
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De Slimme Knecht. 

precies 
tegemoet 
antwoord 
verschijnen 

ogenl'llik 
zilverling 

uitwijken 
onbeschaamd 

'\ 

Er was eens · een priester, · die veel van zichzelf 
dacht. Als hij te paard zat, week hij voor niemand 
uit, maar schreeuwde met een barse stem: · "Uit 
mijn weg! Hier komt de priester aan !" 

Op zekere dag gebeurde 't, dat hij de koning tegen
kwam. Uit de verte riep hij hem al tegemoet: " Uit 
mijn weg! Hier komt de priester aan !" 

Maar de koning reed recht door, en als de priester 
ditmaal niet uitgeweken was, zou 't slecht met hem 
:ifgelopen zijn . 
. , De koning was zeer boos op de onbeschaamde pries
~er. Hij zond hem een boodschap, dat hij de volgende 
dag aan 't hof verschijnen moest. 

Hierin had de priester weinig zin. Hij zei tot ziju 
knecht: "Jan, trek mijn rok eens aan, en laat me 
zien, hoe hij je staat." De knecht deed dit. Toen zei 
da priester : " Morgen ga je in die rok naar de koning. 
Hij heeft mij geroepen, maar ik kan niet gaan. Doe 
of jij de priester was." 

De knecht ging. Dekoning kwa~ bij hem met ecn 
boos gezicht, en zei : " Ik zal je drie vragen doen. Als 
je geen flink antwoord daarop geven kunt, houd ik je 
gevangen." 

" Goed, Sire," zei de man, " ik zal mijn best doen." 
"Hoe ver," sprak de koning, "is 't oosten van 't 

westen?" • 
'' Precies een dagreis," antwoordde de man. 
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'" Hoe weet je dat ?" vroeg de koning. 
" De zon reist van 't oosten naar 't westen," sprak 

-de knecht, " en die doet 't op zijn gemak in een dag." 
" Goed zo," zei de koning, " maar zeg me nu, hoe·· 

veel denk je wel, dat ik waard ben met al mijn rijk· 
dom en schatten ?" 

"Ze hebben onze Heer op dertig zilverlingen ge
schat," antwoordde de man ernstig; " negen en twin
:tig is dus 't hoogste, waarop ik u mag stellen." 

"Knap gezegd," zei de koning. ":Nu nog maar een 
-vraag: Waaraan denk ik op dit ogenblik?" 

" 0," zei de man, " dat weet ik goed! U denkt, dat 
-de priester hier voor u staat, en het is zijn knecht !" 

" Wat !" riep de koning, " waar is de schurk dan 
:zelf?" 

" Hij zei me, dat hij liever niet ging/' sprak de 
'knecht, "en daarom ben ik gekomen." 

"Dan ben jij voortaan ook de priester," antwoord
-de de koning, "en hij is van nu af jouw knecht !" 

En zo was 'took van die dag af. 

TAALOEFENING. 
Schrijf 6 zinnen met een Verleden Deelwoord erin. B.v. Toet& 

.(]e man dit gezegd had, ging hij weg. 
Schrijf 6 zinnen met een Tegenwoordig Deelwoord. B.v.: Dit 

.zeggende, zette de man zijn hoed op. 
Schrijf 6 zinnen, waarin een Verleden Deelwoord als Bijvoe· 

:.gelik Naamwuord voorkomt. B.v.: Mijn overleden oom was altijd 
.tevreden. 

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

WOORDVERKLARING. 
prlester, geestellke, predlkant. ultwljken, pad geven. bar•, 

·bard, onvrlendellk. dltmn.al, deze keer. 't hof, 't palels van de konlng. 
:•&in, lust. rok, kleed, jas. fUnk, goed. Stre, tltel, waannee men een 
toning aanspreekt. . op sljn gemak, zonder zlch te haasten. •ehurk, 

- ~legel , vagebond. 'Voortaan, van nu aan. 



Herders A vondlied. 

wei jullie blatende 
angst dartel zonnetje 
kraal veilig brekende 
straal voedsel beschijnen 

Schaapjes, mijn schaapjes, zo dik en zo rond, 
Schaapjes, zo dartel en blij, 
Roert nu je voetjes, en roert er je mond! 
Komt mee naar huis toe met mij. 

Huppelt, mijn schaapjes, en springt voor me 
heen: ~ 

Ginds wacht de veiligg kraal. 
't Zonnetje zinkt, dat zo lang ons bescheen; 
't Groet je met btekende straal! 

Komt al te zamen en legt je bier neer, 
Dankbaar voor vo~ en drank ! 
Herder en schaap wordt verzorgd door een Heer: 
Zegt Hem al blatende clank. -
't Ondier der bergen genaakt je bier niet: 
Denkt niet aan angsten; slaapt vrij! 
Morgen, als 't zonnetje zijn stralen weer schjet, 
Breng 'k jullie weer naar de wei. 

TAALOEFENING. 
Schrijf van aile Werkwoordeu de Onbepaalde Wijs en de twee 

l:leelwoorden op. Gebruik dan zes van de Tegenwoordige Deel
woorden in zinnen als Bijvoegelike Naamwoorden. 

WOORDVERKLARING. 
dn.rtel, vrollk, plezierig. roert er je JUOnd, blaat maar; maatt 

maar vee! geluid. ginda, glnder, dll.dr. zinken, onderg.an. brekE'Iide 
•trn.n.I, Oauw Iicht (als de zon aan 't ondergaan · ls ) . n.l . blatende, met 
jnllle geblaat. genn.n.kt je nlet, komt n1et bij jullle. 
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baai Kaffer gedraaid 
eigen kousen geschoren 
links haartje produkten 

· vacht geverfd dwarsdraden 

Ons land is een land van wol. Wol, zeggen we, is' 
een van onze pr~en. Dat betekent, dat we er te 
veel van hebben, en er aan mensen in andere Ianden 
van verkopen. 

Komt, laat ons samen eens naar buiten gaan. Bier 
lopen onze schapen, en op hun vel zit wol. Dat is. 
hun haar. Eenmaal of tweemaal 's jaars wordt hun 
die wol afgenomen, en dan gaat hij in grote zakken, 
die we balen noemen, weg ver weg over de zee,.,en we.
zien hem nooit mee~ 



Wacbt eens, vriend! beb je geen kousen aan? Zijn. 
die niet van wol? Is de jas van je vader niet mis
scbien van wol ?-Ja, zeg je, van wol, maar van andere 
wol, van wol uit Engeland! 

Mijn beste jongen, waar krijgt Engeland wol dan 
bier op jouw plaats, en de plaats van je buurman, en 
die van andere boeren bier en in andere Ianden, gelijk 
bij voorbeeld Australie? 

Laat je tocb niet wijsmaken, dat ons goed van 
engelse wol gemaakt is! De vacbt van je eigen 
scbaap, die verleden jaar werd afgeschoren, bangt nu 
bij Terset in de winkel, maar niet meer als een hoop 
vuil, kleverig goed, maar als mooie, bruine, grijze en 
zwarte winterkousen en warme kleren. 
/Want wat is er gebeurd? De baal wol ging weg van 
je plaats, en er was geen kans, er iets van weer te zjen. 
Die baal ging per trein naar de baai, en van de !Jaai 
per schip naar Londen. Daar werd de wol gewasse:h, 
z6 scboon, dat hij scbitterde als sneeuw. Daar werd 
hij gekaard, of gekamcl, met een ijzeren kam, z6 
netjes, dat de duizenden haartjes een cltaad maakten; ~ 
-en daar in Engeland, in de grote fab~n, werd 
bij eindelik geweven, dat is, er werden draden 
gesplU!llen van boven tot beneden op een raam, en 
dwarsdraclen werden claar door'getrokken van links 
naar rechts, en rechts naar links; en zo werd 't vuile 
haar eerst schoon haar, en daarna een sterke draad, 
en toen een lekker, warm stuk goed, dat, mooi geverfd, 
aan een klcermaker in Afrika gestuurd werd, die er 
voor je vader een jas van maakte .. 

Of-de draad bleef draad, en machines breiclen er 
kousen van, jomv kousen en mijn sokken, of je 't 
vreemd vindt, of niet. 

Australie en Zuid-Afrika leveren wol aan de bele 
wereld, want die landen hebbcn de meeste scbapen. 
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TAALOEFENING. · 
Wijs uit deze les aile woorden aan die bij Zelfstandige Naam

woorden gebruikt worden, en breng ze onder drie hoofden; (1) 
Bijvoegelike Naamwoorden, (2) Bezittelike Voornaamwoorden, 
(3) Bijvoegelike woorden. 

WOORDVERKLARING. 
'• jaars, in 't janr. wijsJnaken, vertelle-n; doen geloven. vacht,. 

al de wol samen die een schanp heeft. geS11annen, getrokken. dwar•-
draad, een draad, die andere draden kr:Iist. 

wraak jakhals verbijten 
wreed wreken sprakeloos 
vriend steunen krachteloos 
lucht klagen leeuwekind 

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


