
bloempje 
wonder 
raadsel 
natuur 

··~/ 
N atuurwonderen. \ 

besluit flikkeren 
korrel one.ndig -c~ druppel menselik 
,·erstand diamant 

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

~~~~~,Lieve bloempjes, rood en blauw, 
Htlende met druppels dauw, 

Diamanten in de zon :-
Ach, wie ~ie toch mak -~ 

j '- --...... 

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

-4 
d-1 Zoeken, denken heen en weer 

Kan de mens; doch nimmermcer 
Vindt hij , naar Gods wijs beslnit 
Een der scheppi.ngsraads'len nit. 

s-5 Sterren, bloemen, korrels zand 
Zijn de wond'ren van Gods hnnd ;-
't Scherpste menselik verstand ~ 
~chept noch bloem, noch korre1 zan d.~ 
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TAALOEFFJNING. 

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

Sommige hebben een Voorvoegsel; b.v.: vertellcn, gedenl~en, 

ontvangen, herkennen. 
Bij 't ultschrijven van de hoofdtijden merkt men dat sommige 

hun delen scheiden, en andere niet; b.v.: 
paardrijden, ik reed paard, ik heb paardge.reden. 
huishouden, zij hield huis, zij heett huisgehouden. 
goedmaken, hij maalcte goed, hij heeft goedgemaakt. 
opgaan, hij ging op, hij is op!)egaan. 
vcrtenen, ik vertelde, ik heb verteld. 
ontvangen, zij ontving, zij heett ontvangen. 

WOORDVERKLARING. 

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

De Levensloop van een Penny. 

II. 

on nut zuinig dobbelen · 
gaatjes gepoetst tafelblad 
toonbank juffrouw overleden 
doorreisd handschoen afgedankt 

Hoe heerlik is 't niet, de wereld in te gaan ! J a. 
voor mensen misschien, maar gewis niet voor een 
penny, gelijk ik · nu was. En niemand zou wen~en, 
de wereld te zien, als hij alles moest beleven, wat jk 

heb moeten ondervinden. 
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Wond.erlik is mijn levensloop inderdaad geweest. 
Ik heb gereisd van de ene hoek van de wereld tot de 
andere. Engeland is mij bekend van de grootste 
stad tot 't kleinste dorp; in Indie heb ik lange jaren 
doorgebracht; Canada heb ik gezien en doorreisd; 
nu ben ik hier in 't verre Kaapland, en ik hoop van 
harte, bier te mogen blijven, en tot rust te komen. 
De laatste jaren is ' t jagen en haasten en vliegen al 
minder geworden; somtijds hoorde ik, dat ik te lelik 
was, en de mensen zo"u afgesleten di!lg niet wilden 
hebben; dan weer vernam ik, dat ik te groot was, en 
men nu een soort kleinere en licbtere pennies gebruik
te, en van mij niet Ianger gediend was. 

Ocb, maar waarlik, men heeft ook dienst genoeg 
gebad. van me.! Ik heb gelegen in de zakken van 
rijke lieden; van doodarme mensen; van kindercn, 
die met me speelden; van dieven, die me wegsta len; 
van slecbte mensen, die om me dobbelden. lk voel 
nog de kus, die een arm meh;je me gaf, toen ze mij
ik was baar laatste, baar liefste, haar enigste penny 
-verruilde voor een broodje; ik boor nog de woorden, 
waarmee een oude vrouw een goede beer dankte, die 
me haar in de hand drukte; ik ril Iiog van de vloek, 
waarmee een slechte jongen me zijn kameraad in 't 
gezicht wierp, omdat hij boos was, dat rlie me van hem 
had afgewonnen. 

Ik heb gelegen in grote winkels, waar ik, heel netjes 
iin een envelopje geschoven, een dame overgereikt 
werd, die me met fijne zachte handschoenen aanpakte; 
ii111 de winkel van een slager, waar ik glom van srneer 
.an vet; in ecn snoepwinkel, waar ik van de suiker aan 
de toonbank kleefde. Zuinige mensen hebben me in 
eeB doosje weggesloten; zindelike juffrouwen hebben 
me gepoetst en opgewreven; vuile kinderen hebben me 
door de rnodder gesleept; arme ziekC'n hebben me op 
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bun slapen gedrukt, om hoofdpijn af te trekken; 
stoute jongens hebben gaatjes in me geboord en mijn 
randjes afgevijld. 

Ja, waarlik, ik heb wat ondervonden. En nu, oud 
en afgeleefd, afgesleten en onkenbaar, afgedankt en 
onnut, lig ik hier voor u, goede, oude heer, en verzeker 
u op mijn woord, al kan u er niets van zien, dat ik 
ben een echte, degelike, engelse penny uit de tijd van 
<le overleden koning George II; en dat mijn jaartal, 
waarnaar u zolang reeds heeft zitten kijken, en dat 
u toch niet uitmaken kan, hoe dicht uw bril ook bij 
me komt, 1736 is. 

T A.A.LOEFENING. 
Zoek alle Samengestelde Werkwoorden uit de hele les (lste en 

2de dee!), en schrijf er de hoofdtijden van uit. 

WOORDVERKLA.RING. 
bele,·en, doormaken, ondervinden. vernn.nt, vernemen, vernam, vernomen. 

-vernam, hoorde. gedlend zljn van, · wlllen hebben. dobbelen, "pelen ""' 
,geld. envelopje, koevert. snaeer, vet. snoepwinkel, wlnkel 
waar Jekkers verkocb t word. atgedankt, atgeschaft, nlet meer cebrulkt. 

Hoe de Heer Leiter rijk werd. 

waarlik lessenaar toestemming 
onlangs deelhebber niemand 
ruiten gemakkelik jongeling 
miljoen afschrikken miljonair 

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

T AALOEFEN ING. 

Van deze Ies moeten al de Voornaamwoorden worden opge
schreven onder drie hoofden : de Persoonlike, Bezittelike en Aan
wijzende. 

Daarna moeten we een Iijstje maken van die Werkwoorden, 
welke Wederkerig ( d.i. met zich erbij) kunnen gebruikt worden; 
b.v. zich wassen; ik was mij. 

WOORDVERKLARING. 

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

aards veilig ademhalen 
thuis gezicht luchtballon 
scbuit engel en bovenaardse 
dreven gewemel helderblauw 

Wie gaat er mee? wie gaat er mee, 
V er door de wolken zweven? 

In luchten hoog, in luchten droog,
In bovenaardse dreven? 

Wie durft er in? wie durft er in, 
In 't ranke, manden schuitje? 

Kom, vriendje, kom ! -'k breng u weerom,. 
En 't is een aardig uitje. 
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't Is bier te muf! 't is bier te ouf, 
Zo dicht bij sloot en bomen. 

't Is mij te dof in 't lage stof; 
'k Wil eens wat boger komen! 

~t Is daar zo wijd, zo ruim en wijd, 
Waar 's nachts de sterren stralen. 

Daar kan men blij, daar kan men vrlj, 
Als eng'len ademhalen! 

Zie, hoe hij lokt, zie hoe hij lokt, 
Die helderblauwe hemel! 

Wat een gezicht !-Een zee van llcht 
Ver boven 't aards gewemel ! 

Wie gaat er mee? wie gaat er mee, 
In 't ranke, manden schuitje? 

'k Breng u weer thuis~ weer veHig thuis! 
En 't is een beerlik uitje. 

1'AALOEFENING. 

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

WOORDVERKLARING. 

rank, zwnk, breekbaar. manden, van mandewerk. dreef, 

treek. ultJe, u!tgang. muf, dot, ootr!s. Iokken, aaotrelrken, 

uitnodigen. gewemel, gewoel. 



dame 
gebed 
koster 
bejaard 
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Papegaaietaal. 

tegelijk 

vreselikf 
kakato •. 
vogelkooil 

biezonder 
schandellk 
llefhebberij 
uitdrukklng 

In de buurt van Antwerpen, in Belgie, woonde op 
.zekere tijd een bejaarde dame, die nooit getrouwcl was 
geweest, maar die vogels hield, en daar veel liefheb· 
berij voor had. Ze kocht zich een papegaai in de 
.stad, waarvan gezegd werd, dat hij biezonder fraai 
kon praten. Toen deze vogel thuis kwam, en ze hem 
strelen wilde, bekeek hij haar van boven tot onder, 
-en schreeuwde in haar oren: " Val dood, ou'e tang; 
val dood, ou'e tang!" Ontzet over deze vreselike taal, 
ging de dame naar de koster van de kerk, welke ook 
.een papegaai had, die goed sprak, en klaagde hem 
haar nood. De koster legde haar uit, dat de vogel 
bij ruwe mensen in huis geweest moest zijn, om zulke 
.schandelike uitdrukkingen te leren. "Maar laat me 
U mijn vogel een paar maanden geven," zei llij, "eu 
laat zijn kooi naast die van uw vogel staan. U moet 
·er dan ten minste in zes weken niet bij komen, zodat 
uw vogel U vergeet. Mijn papegaai is ·altijd bij me, 
wanneer ik mijn gebed doe, en dus kent bij geen 
andere dan goede taal, en zal die de ruwe vogelleren." 
- Dit werd gedaan. Maar, o wee! na zes weken, toen 
·de dame haar vogel weer eens ging kijken1 wat zou ze 
horen? Zodra ze bij hem kwam, schreeuwde hij uit.: 
"Val dood, ou'e tang!" En daarachter riepen ze aile 
twee tegelijk: "Verhoor ons, lieve Heertje, verhoor 
-ons !" 
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TAALOEFENING. 

In deze les komen Werkwoorden voor, die in de kortste vorm 
gebruikt worden, ?.onder Voornaamwoorden. Die vorm he>bhen 
we reeds tevoren opgemerkt. Hij wordt Gebiedemle Wijll ge
noemd. Als ik tegen Mn persoon roep : komI dan gebruik ik de 
Gebiedende Wijs. Spreek ik tegen twee of meer personen, dan 
gebruik ik de vorm: komt. 't Enl;:elvoud en Meervoud van de 
Gebiedende Wijs is altijd gelijk aan de eerste en tweede persoon 
Enkelvoud van de Onvolmaakt Tegenwoordige tijd. 

Schrijf alle Werkwoorden op in de vormen, waarin ze voorko
men. Maak er dan de Onbepaalde Wijs van, en schrijf ten laat
ste 't Enkelvoud en Meervoud van de Gebiedende Wijs op. 

WOORDVERKLARING. 

bejaard, oud. llefhebberij hebben, bouden van; plez!er bebbe~ 

ln. ontzet, ontdaan, verscbrlkt. klaagde haar nood, vertclde wat 
bft8r b!nderde. 

De Twaalf Maanden van 't ·Jaar. 

haast lemoen Desember 
dorst wingerd aardappel 
fruit kersfeest verzoenen 
garst pompoen schoffelen 

De maanden gaan voorbij haast zonder dat we 't. 
weten: 

Toch past ons, wat in elk geschiedt, niet te vergeten. 

De eerste is Januarie-wanneer men 't koren dorst; 
Het uitwant in de wind, en toch geen korrel morst. 
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In Februarie maakt uit druivesap 
men wijnen; 

Ook poot men aardappels, en 
droogt alom rozijnen . 

In :Maart zaait men de garst-en 
stookt de druiveschil; 

V oorts is er niet veel werk, en 
doet elk wat hij wil. 

Aprilmaand brengt in 't West de eerste winterregen; 
:Men mest zijn tuin en land, en wacht op 's hemels 

zegen. 

In Mei wordt er geploegd, gezaaid, geegd, geplant; 
Het water stroomt, en 't groen ontspruit aan aile kant. 

In Junie valt de tijd van sappige lemoenen, 
Die ons met wind en weer, met koud en nat verzoenen. 

In Julie wordt bet zaak, dat men de wingerd snijdt
Ook valt in 't Oosten dan de drukke lammertijd. 

Augustus geeft alom de bergen witte kruinen: 
Men plant pompoen alsdan en bonen in de tuineu. 

Wie kent September niet, de 
kostb're bloemetijd? 

Dan viert de Lente feest, en is 
elk hart verblijd. 

Oktober is de maand voor schoffelen en wieden. 
De warmte keert terug tot troost van oude Iieden. 



Ret graan groeit welig op; maar eer bet scl1iet in d1 

aar, 
En 't koolzaad wordt gezaaid, is reeds November rlaar. 

Desember brengt de oogst, en ook bet eerste fruit. 
AI gauw is 't Kersfeest daar-en daarmee 't jaar dan 

uit. 

TAALOEF'ENING. 
Schrijf de Onvolmaakt Verleden tijd uit van zaaien, schoffelen, 

wieden, planten, dorsen, groeien, brengen, keren, snijden (van 
ieder werkwoord Mn persoon). 

WOORDVERKLARING. 
h-at, bljna. pa•aen, betamen, verpllcht zljn. ultwanllen, In 

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

eikel 
broodje 
kneden 
grootte 

Soorten van Brood. 

mieliemeel 
binnenbast 
denneboom 
onzichtbaar 

geliefkoosd 
vervaardigen 

. zeevogelveer 
bestanddelen 

Volgens ons idee beboort brood ' 'an koren, d.i. 
tarwe, gemaakt te worden, maar dat is toch niet altijd 
't geval. Heel veel volken maken heerlik brood van 
mieliemeel, en andere weer van rog. Men gaat echter 
nog veel verder, en maakt brood van eikels en zelfs 
van boombast. 
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Eikelbrood is een geliefkoosd voedsd bij de India
nen van Noord-Amerika. In de streken, waar deze 
mensen wonen, wordt geen koren verbonwd, terwijl de 
herfst eikels bij mudden van de bomen afbrengt. Deze· 
worden vers verzameld, want als men wachten zou 
tot de winter invalt, zouden ze al dadelik onder ijs 
en sneeuw begraven worden, maanden lang onzicht
baar blijven, en dan niet meer bruikbaar zijn. De 
vrouwen en kinderen schillen de eikels en stampen 
ze fijn. Dan wordt er deeg van gemaakt, en eindelik 
maakt men er broodjes van, in vorm en grootte gelij
kend op een halve suikerspaanspek. V 66r 't kneden 
wordt 't meel degelik gewassen, om er de bittere 
smaak uit te krijgen; maar ook na 't bakken brengt 
men de broodjes naar 't water, en zet ze in manden 
een tijdlang in een stroom. Daarna worden ze ge
droogd, en voor de winter weggeborgen. 

Bastbrood is algemeen in ' t noorden van Siberie en 
Finland, en is zelfs in Noorwegen geen onbekend iets. 
't Wordt vervaardigd uit de binnenbast van denne 
bomen, die er in 't voorjaar wordt afgehaald, omdat 
't schillen dan 't gemakkelikst valt. Deze binnenbast 
wordt in de zon gedroogd, en dan weggezet voor de 
winter. 

Wanneer de tijd gekomen is om hem te gebruiken, 
9roogt men hem andermaal over een ?.aC'ht vuur, en 
maalt hem dan. Ret meel ervan wordt met koud 
water aangemaakt, maar men gebruikt er geen zuur
deeg bij, omdat 't deeg niet bedoeld is om te rijzen. 
't "'ordt met veel zorg gekneed en dan tot grote, dun
ne, platte koeken uitgerold. Deze prikt men vol 
gaatjes met een ding, dat van de scbachten van zee
vogelveren gemaakt is, en bakt ze vlug, doch zeer 
zorgvuldig, in een hete oven. Als de koeken daar 
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uitkomen en belloorlik afgekoeld ZlJn, kan men ze .i" 
wegpakken en maanden lang bewaren, 

Er zijn in dit vreemde brood heel wat voedcnde 
bestanddelen, maar 't heeft, evenal~ 't eikelbrood, een 
eigenaardig bittere smaak, waar de tong eerst aan 
wennen moet . . 

TAALOEFENJNG. 
In de7.e les zijn twee manieren van brood maken beschreven, 

aile twee Yerschillend van onze manier. ·we willeu daarom ouze 
eigen manier nu eens beschrijveu, en znllen een opstel maken 
over ' Ons Brood,' en daar goed ons best op doen. :\linstens der
tig regels goede tan!, goede stijl, en goede inhoud. 

WOORDVERKLARJNG. 
idee, gellachte, denkbechl, denkwljze. is nlet altljd 't geval, Is 

nlet ulti jd zo. ntnd, zuk (drle schc(l('ls). invalt. aanbreekt, bt:glnt. 
gelljkend op, gelljk aan, ecnder als. degellk, goed. vervaardlgd, 
gemaakt. andern1aal, uog eenmnal. 8Chnc1Jt, holle ptjp aan. een 
vogelvee r. zorg\·ultlfg, voorzlclltlg. 

Mijn Vogeltjes. 

't st.!:QQ_JEJ~je in die groene 
kloof, Jl 

In eike- en olijveloof, .{ . ,~ :•.S·:::.tif~ 
Daar woout een... . 'ef · paar 

zangertjes, 
Dat mij biezouder dierbaar is. 

'];: Ga dikwels tegen d' 
avondstond 

Daarheen, als stilte daalt 
in 't rond, 

Als 't vee, alloeiend, kraal
'marts schrijdt, 

Natuur zich aan de nacht
rust wijdt. 
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Dan, wiegend op de lloogste tak 
Van 't ritselende loverdak, 
Voor avondwind noch nachtuil bang, 
Zingt 't vogeltje zijn avondzang. 

Die zang 's een lange, voile noot, 
Die 't open keeltje van zich stoot; 
Doch z6 welluidend, en z6 rein, 
Geen klp.nk kon meer aantrek'lik zijn. 

En als hij wegsterft in de lucht 
Op d'avondwind z'n laatste zucht, 
Hoor, wat een lief, zacht trilletje, 
Wat vreemd, half-lachend gilletje. 

't Komt uit het nestje in het groen, 
En rnoet de zlmger weten doen: 
Kom, maat, 'tis klaar hier voor de nacht, 
Ons bed is warm, en heerlik zacht. 

En, wip! daar is hij aan haar zij : 
De dagtaak is gedaan voor bet' 
Ze domm'len, dromen, o zo zoet, 
Tot 't nieuwe zonlicht 't bos weer groet. 

TAALOEFENLNG. 

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

WOORDVERKLARINrJ. 

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

innig 
schade 
plezier 
olifant 

konditie. 
geregeld 
ordenteli~ 

choothondje 
achteruitgang' 
hoofdkwartier 
verantwoording 

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

i 
I 
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kreeg, was hij bij llem. Ik hehoef wei niet tc zeggen, 
dat 't dier goed verzorgd werd. Jack, een zwarte 
Indier, was zijn oppasser. Zijn heer ging alles na 
wat Jack met Punto deed, schreef precies zijn kost 
per dag voor, lette erop, dat de stal gereinigd werd, 
en liet 't dier iedere week eenmaal in de rivicr wassen. 

Nu gebeurde 't op zekere tijd, dat de o:fficier van 
huis moest. Hij was weggeroepen naar 't hoofdkwar
tier, en zou enige weken weg zijn. V Mr zijn vertrck 
riep hij Jack bij zich, en bond hem op 't hart, toch 
trouw op Punto -te passen, even goed als wanneer hij 
tll uis was om over zijn lievelingsdier te waken. De 
knecht beloofde dit te zullen doen1 en de o:fficier ver
trok. 

Toen de meester echter weg was, rekende de knecbt 
uit, dat wanneer hij geregeld per dag wat van dat 
kostbare voer, dat Punto verslond, achterhield en ver
kocht, hij in de loop van die weken een beel duitje zou 
kunnen maken. Hij begon dus daar maar dadelik 
mee van de eerste dag af, en voelde zich heel behaag
lik toen hij 't ekstra geld zag, dat hij op deze wijze ver
diende. Punto echter, die nu altijd hongerig was, en 
wezenlik nooit flink de buik vol kreeg, begon al heel·'. 
gauw tekeuen van achteruitgang te geven. Zijn vel 
begon slap te haugen, zijn schoften staken uit, en zijn 
vrolikheid verdween. 

In zulk een toestand voud de officier zijn dier 
terug, toen hij op de bepaalde tijd weer thuis kwam. 
AI heel spoedig werd Jack geroepen om verantwoor
ding ti doen; maar die verklaarde met een heilig 
gezicht, dat 't dier van de eerste dag af om zijn beer 
getreurd had, en daardoor vermagerd was. 

Maar hoor eens, wat er gebeurdc. Toen Punto die 
avond en de volgende morgen en de avond daarna 
zijn voer kreeg, stak hij er zijn lange ~nuit in en 
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schoof eeu dcel ervan op iij. Dat deel was, wat de 
knecht achtergehouden had. Hij wilde 't niet aan
raken, maar at 't andere op. Nadat 't dkr dit drie
maal gedaan had, begreep de officier de hele zaak. 
Hij liet Jack voor zich brengen, besehuldigde hem 
van diefstal, bracht hem tot bekentenis~ en joeg hem 
toen op de plek weg. Een andere knecht werd aan
gesteld om voor Pun to te zorgcn; maar 't duurde 
maanden, v66r :t dier zijn oude vrolikheid terug had 
en weer in ordentelike konditie was. 

TA.ALOEFENING. 
Schrijf een lijst uit van al de vV erkwoorden, en dan vnn elk van 

de Hoofdtijden. • 
Denk er over na, bij welke ik heb, en bij welke ilc ben past. 

WOORDVERKLARING. 
indle8, ult Indle. aanbleld, blj zlch hleld. scbootbondje, 

moo! klein hondje, da t ult liefhebberlj gehouden wordt. bnitengoed, bulten
plaats, Jandgoed. innig, zeer, bartellk. in 't zicbt kreeg, In 't oog 
kreeg; zag. lloofdkwartier, plaats wuar de bevelhebber van 't Ieger Is. 
bond heDJ. op 't hart, drukte hem op 't bart; gela~tte hem. verslond, 
verslinden, verF:.lond, verslonden. ' ·erslond, opat. een heel 
duitje, heel wat geld. vcrantwoording doen, zeggen wat er 
gedaan Is. :rnet een beilig gezlcllt, met een onscbnldlr 
gezlcht. bracbt be:rn tot bekentenis, !let hem schuld belljden. 

Eendracht 
Tweedracht 

maakt 
breekt 

nltljd 
vrolik 
elkaar 
voedsel 

horen 
toezien 
zichzelf 
lichaam 

Macht. 
Kracht. 

tevoren 
beklagen 
innemen 
ontevreden 

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



De handen dachten, dat zij 't zwaarr,;te lot hadden, 
en van nu aan, zeiden ze, zouden ze rusten ~ ze wilden 
niet al 't werk doen. Dit was echter nog niet alles. 

De mond beklaagde zich over de maag. Waarom 
moest hij al 't voedsel innemen en kauwen voor de 
maag? Deze kon maar voortaau ~elf voor zijn voed
sel zorgen! 

En dan de ogen, die hadden eerst zorg! Ze moesten 
maar altijd op de wacht staan; maar ze gingen 't nu 
anders aanleggen; ze wilden ook rusten, dan kon 
ieder lid verder op zichzelf passen. 

De oren ook wilden van nu aan aileen voor zichzelf 
horen ; de rest kon maar toezien. 

Zo gezegd, zo gedaan~ De verschillende !eden zeiden 
aan elkaar, dat ze besloten hadden, van nu aan slechts 
voor zichzelf te zorgen. Maar wat gebeurde er? 

Daar de voeten niet meer lopen \Yilden, en de 
handen niet meer werkten, de mond weigerde te et.en, 
de ogen niet meer keken, en ook de oren niet meer 
horen wilden, werd 't gehele lichaam zwak en ziek. 
en begon z6 af te vallen, dat de leden an~stig werden, 
en 't ,.ene na 't andere weer zijn oude werk opnam. 

't Was hun ook eigenlik heel slecht bevallen, zo 
heel aileen voor zichzelf te zorgen. Toe-n ze nu gezien 
hadden, dat ze elkander niet konden missen, werkten 
ze vrolik en flink voor en met elkaar; 't ene lid hielp 
't andere, en spoedig was 't lichaam weer sterk als 
tevoren. 

TAALOEFENING. 
.. . 

. I 
~; 

De voornaamste woorden in deze Ies zijn weer Werkwooroen. 
Dat is omdat ieder Werkwoord een handeling uitdrukt.~. We 
willen van die Werkwoorden opschrijven: "' 

1. de Onbepaalde Wijs. 
2. de Stam, d.i . de Onbep. Wijs zonder en. 
3. 't Tegeuwoordig Deelwoord. 



4. 't Verledell Deelwoord. 
5. de Ge!Ji edende Wijs Enkel - en Meervoud 
6. de Verleden tijd, lste Persoon, MeP.rvoud. 

lVOORDVERKLARING. 

uanleggen, lnrichtPD; Uoen. kon n111.ar toezten, ton maar zlen hO'I! 
ze klttarkwamen. nfvallen, nchtcrult gann; mager worden. 

1ivrei 
giraffe 
Terguld 
!kruiper 

Dierepret. 

hyena likkewaaJ 
I>anter vossestreek 
kameel dromedaris 
Reinaard gloeiendheet 

vVarme 

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



OOt 
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Daar was de logge zeekoe, 
De slimme baviaan, 
De panter, de hyena, 
De lange likkewaan : 
Daar waren vogels vele~ 
En kruipers zonder tal, 
Daar waren alle dieren 
Uit bos, en wei, en stal. 

" Warme tee, koude tee. 
Tee warm en koud! 
Elk wat hij wil hebben, 
Elk waarvan hij houdt! " 

Zo riep met luider stemme 
De meester van bet feest. 
Wie anders zou hij, denk je 
Dan Reinaard zijn geweest? 
Hij droeg zijn :fijnste pakje: 
Hij stapte in livrei, 
Groen met vergulde knopen, 
Zijn hoedje wat op zij ; 
Een doek bing van zijn sehouder, 
Een knijpbril op zijn borst,
Zijn pakje deed hem ere, 
En hij deed eer zijn vorst. 
Daar stapt hij door de rijen, 
Een echte vosseheer, 
En waar men bern ziet trippen, 
Hbort, hoort, daar klinkt bet weer: 

" Warme tee, koude tee, 
Tee warm en koud! 
Elk wat hij wil hebben, 
Elk waarvan hij hourlt! " 
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Ziet, hoe de dieren zaam'len 
Zich om de tafels heen ! 
Ze drink en en ze sl urpen 
De tee, of 't nektar scheen ! 
Ze smakken elk hun lippen, 
En likken elk hun baard; 
En prijzen elk hun koning, 
En 's konings guile aard. 
Straks liep de kraan van 't teevat 
Zo vlug niet als tevoor;-
Toen riep de vos : " Wie meer wil, 
Dat hij mijn woorden hoor' F' 

"Hier is, mijn waarde heren, 
Een raadsel voor u al ; 
En hij, die 'top kan lossen, 
Ret vaatje legen zal. 
Ge hebt mijn tee gedronken, 
D' een warm, en d' ander koud
Wie is er die van warme 
En koude beide houdt; 
Ja, die, als hij de mond zet 
Aan beker of aan kop, 
Drinkt 't gloeiendheetste brouwsel 
Koel en beslagen op ?" 

De arme dieren denken 
Een lange, lange tijd, 
En suffen over 't raadsel ; 
Maar het gemeen bescheid 
Was :-Reinaard, 't is onmooglik,. 
Zo iets kan niet bestaan ! 
Jij fopt ons, en laat allen 
Voor gek om 't vaatje staan. 
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""' 

" Ik fop u niet, '' sprak R!:'inaard, 
" 'k Geef u mijn woord van ~er: 
Ik pleeg geen vossestreken 
Als 'k aan bet hof verkeer ;
Maar kunt ge het niet racl!:'n, 
Moet ik u uitleg doen, 
Zo hoort, en zegt mij allen 
Wie passen zal mijn schoen ~ 
Een clier uit aile clieren 
Heeft zulk een lange nek. 
Dat eer een droppel teenat 
Ooit van zijn hoge bek 
Tot in zijn maag kan rollen, 
De heetste drop verkoelt; 
En wat claarboven brandde, 
Beneden kouw'rig voelt! ·''-

" J a, ja," zo riepen allen 
" Dat is het kemelpaarcl, 
Hij heeft een nek onmeet'lik, 
De langste nek op aard !" 

-----..... 
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"Wel," sprak toen loze Reinaard, 
"Nu is de vraag beslecht: 
We doen met 't nektarvaatje 
Natuurlik als gezegd. / ----~ 

Moet een vos slimmer wezen 
Dan alle dieren zijn, 
Dan zij 't zo, maar, mijn vrienden, 
Dan is de tee ook mijn !" 

"Bravo!" zo riep de koning, 
Dat 's nu eens flink gezP-gd! 
Ik geef jou op het vaatje 
Het allervolste recht." 
0, hoe de vos toen slurpte, 
En gulpte uit al zijn macht; 
Hij dronk de hele avond, 
Hij dronk de hele narht! 

'l'AALOEFENING. 

Allereerst moeten de Zelfstandige Naamwoorden uit deze lea 
:gezoeht worden, en in 't Enkelvoud (met de of 't ervoor) zowel 
als 't Meervoud geschreven. 

Daarna moeten we een opstel over dit verhaal schrijven, om 
-daardoor aan te duiden, dat w~de zin ervan juist en volledig 
verstaan hebben. 

De les is in de trant geschreven van de oude dieresagen, ,d.w.z. 
verhalen, waar dieren handelend in optreden. Vooral bestuan er 
van zulke verhalen vele over de vos, die bij de oude volken 
Reinaard genoemd werd. 

WOORDVERKLARING. 

bljeengegaa.rd, bljeengebracbt. droineda.rls, kameel;·met Mn bult. 
1og, zwaar, plomp. Inet lulder 11temine, luld, hardop. llvrel, ble
·zondere kledlng van een knecht. trlppen, met korte stapjes !open. 11Iurpen, 
hoorbaar drlnken. nekt'!-r, drank van de goden. gul, vrljgevlg. 
brouwsel, lets dat gekookt Is. be•la.gen, afgekoeld. suften, zlch suf 
denken. gemeen bellcheld, algemeen antwoord. ka.n nlet besta.an, 
tan n!et zljn. fopt ona, houdt ons voor de mal; bedrlegt ons. pleeg, 
doe. -.•erkeer, ben. loze, geslepen, sllmme. be11Iecbt, u!tgemaakt. 
al• ~ezer;d, als afgesprokcn. gtal(>en, met grote teugen dr!nken; zwelgen. 


