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l SI HE,

Dit is een boekje uit en voor d /praktijk. Gedurende enige
jaren heb ik bij de opleiding voor ~a.albond- en Universiteits- -=--- _
Eksamens de moeite genomen allerlei foiifon, J1e door mijn
leerlingen in opstellen werden gemaakt, bijeen te verzamelen.
Daarbi'j bleek me, dat zelfs leerlingen, die vrij wat Hollands
hebben gesproken en gelezen en die hun spraakkunst goed kennen,
toch onophoudelik voor allerlei moeilikheden komen te staan.
En niet alloon dat, maar het groott a deel van de opstellen, die
de onderwijzer in handen krijgt, zijn vaak zeer onsamenhangend.
Mijn doel met deze handleiding nu is ten eerste de leerlingen
logies een °opstel in elkaar te leron zetten, ten tweede ze een
goede woordeschat te geveL. en ten derde inlichtingen te geven
•in de gevallen, waar de spraakkunst en bun taalgevoel ze in de
steek laten. Omdat ik dit boe:
ook voor 't School Hoger
Eksamen bestemde, zijn de eerste Jpstellen en woordelijsten zeer
oonvoudig. Ze khmmen. geleidelik in moeilikheid op. Verdelingen in verhalende, beschrijvende enz. opstellen heb ik niet
gemaakt. Dtiar de punten vri' uitvoerig worden aangegeven,
11chtte ik dit overhodig. Ten .atste heh ik niet geschroomd
zoveel mogelik eenvoudig Hollands ter verklaring -te gebruikcn,
maar ook aan de andero kant heh ik va.ak een Engels woord
gebezig<l, waar <lit een lange verklaring in 't Hollands kon
vervangen.
Aangezien verschillende moderne spraakkunste~ niet mee1·
spreken van Onbepaalde Wijs, een term, die toch niets zegt, al
is het Hollands, heh ik op het voorbeeld van die spraakkunsten,
ook dikwels de Latijnse term infinitief gehruikt.
·Daar een brief en een opstel niet zo heel veel verschillen en
· ze terecht buitengewoon hoog gemerkt worden in de verschillend~
Eksamens, (Matriek totaal aantal punten Hollands A, tw;eede
pa pier :J20, opstel alleen 80; Hollands B totaal aantal puntcn
300, opstel alleen 100, brief 50) kom_t het me voor, dat aan het.
schrijven van opstellen en hrieven niet te veel tijd en zorg kan
besteed warden.
Ik behoef zeker wel niet te zeggen, dat ook hier verschillend~
wegen naar Rome leiden, d.w.z. ik verbeeld me niet, dat de
punten, die ik opgaf voor opstellen, de enige goede zijn. ,Ze
geven eenvoudig aan, hoe 't gedaan zou kunnen worden. De
bedoeling is, <lat .aantekeningen van vorige opstellen telkens.
warden herhaald, omdat ze in volgende opstellen weer gebruikt
moeten worden.

F.
Grahamstad, Maart 1919.

c.

DOMINICUS,

,

EEN PAAR ALGEMENE OPMERKINGEN OVER DE
WOORDORDE IN DE ZIN;.
(Behorende bij al de opstellen.)
De meeste spraakkunsten geven vrij duidelike aanw1Jzmgen
voor de voornaamste regels, die men heeft t~ volgen om de
woorden in do zin op hun juiste plaats te zetten. Het komt
mij echter v_oor, dat een paar moeilikheden in al de mij bekende
spraakkunsten over het hoofd worden gezien. Ik zal dus niet
het gohele hoofdstuk ,,Woordorde" behandelen, omdat ik geen
spraakkunst schrijf, doch alleen een paar aanwijzingen geven,
die in de spraakkunsten niet voorkomen.
1. Men geeft regels voor de woordorde na een bepaald verbindingswoo.rd, en ook regels voor de woordorde in een zin,
die met een bepaling begint. Maar hoe gaat het nu, als
een verbindingswoord en een bepaling beide aan 't begin
van een zin staan ?
\
Neem"b.v. deze zin:
They stayed there for three hours but at last they
returned to the farm.
Volgens de "regel in de spraakkunsten komt na maar
de woordorde van de hoofdzin dus het onderwerp· eerst.
Doch volgens een andere regel komt na een bepaling aan 't
begin van een zin de vragende woordorde, dus 't werkw.
eerst. De yertaling van bovenstaande zin is nu:
Ze bleven daar drie uur lang, maar eindelik keerden
:ze naar de plaats terug.
Men ziet dus, dat de invloed van ,,maar" niet meer
geldt, doch dat alleen de invloed van ,,eindelik" zich laat
gelden. Dit is de regel voor een hoofdzin. V gl. ook nog:
Ik zal je goed betalen, maar dan moet JE hard wer,ken.
N eem nu echter de volgende zin :
Wees altijd beleefd tegen je minderen, omdat dikwels
de groten de kleinen nodig hebben.
En vergelijk daarmee: Dikwels hebben de groten de
kleinen nodig.
Dan ziet men, .dat in een bijzin de bovengenoemde regel
niet geldt, doch dat integendeel de bepaling niet de
minste invloed op de woordorde uitoefent.

ii.
Die blijft precies 1 zoals ze ..)IOU zijn, als er alleen maar
een voegwoord stond:
Een,. andere merkwaardige zin is deze: Maar nu de
wegen zo goed ziin, reist men v4i1el. Het Hjkt, of hier de
regel voor de hoofdzin niet opgaat. Men bedenke echter,
dat 'TfU),a.r eigenlik niet bij de zin behoort, waar het bij
staat, doch dat de zin betekent: Maar men reist veel, nu
de wegen zo goed zijn.
2. De spraakkunsten zeggen, dat na een bepaling aan 't· begin
van een ·enkelvoudige zin de vragende woordorde komt.
En dan wordt in, een andere regal gezegd; dat in een
samengestelde zin, die met een bijwoordelike zin aanvangt,
de hoofdzin de \lragende woordorde krijgt. Het verband
tussen die twee regels wordt echter niet aangegeven.
Daar iedere bepaling kan uitgewerkt worden tot Elen
bepalende bijzin, is het duidelik, dat de regel, die geldt
onder de invloed van een bepaling ook moet gelden on~r
de- invloed van die uitgewerkte bepaling, d:w.z. de bijzin.
N eem deze zin :
,
Misschien ga IK morgen uit.
Voor ,,misschien'·' kan ik b.v ..zeggen: ,,Als het niet
regent."
En dus krijg ik dan: Als het niet r~gent, ga IK morgen
uit.
Verglilijk ook nQg:
In ziin plaats zou IK hat niet doen.
Als ik in ziin plaats was, zou IK het niet doen.
3. Soms staan er enige tijdsbepalingen in een zin na· elkaar.
De moeilikheid is vaak te weten, welke eerst komt.
Hier zifn enige van die zinnen :
i. Ik sta altijd 's m~rgens om zeven uur op.
-12
3
ii. 's Morgens vroeg fiuiten de vogels.
1
-2iii. Ik heb hem verleden week Woensdag gezien.
--1-2
iv. Ik heb hem verleden week Woensdag 's avonds
1
2
3
om zeven uur ontmoet.
4

iii.
v. In Februarie 1910 kwam hij hier..
1
-2vi. Ik kwam h.ier Woensdag 23 Januarie 1912.
1
2
-3De regel voor de volgorde is de volgende:
De vaagste (onnauwkeurigste) tijdsbepaling komt eerst,
daa.rna de moor bepaalde en zo door tot de nauwkeurigste
too (vgl. zin 4).
Daarbij dient men dan op te merken, da.t vroeg en
laat staan in de plaats van een bepaald uur en in elk
geval nauwkeuriger zijn dan b.v. 1 $ rnorgens; \\Cat laat OF
vroeg in de morgen kan zijn.
'
En verder, <lat de datum v66r de naam van ,de maa.nd en
het jaartal altijd na de naam van de maand kbmt, ofschoon
dit in strijd is met de gegeven regel.
4. Soms gebeurt het, dat er twee onderschikkende voegwoorden
naast .1 elkaar staan, doordat een bijzin wordt ingevoegd,
nadat het voegwoord van een andore bijzin reeds is gegeven.
'
B.v. We kunnen niet altijd thuis blijven, omdat,
wanneer we oud genoeg zijn, w1{ een of antler werk moeten
bpginnen om ons eigen brood te verdienen. Is dit het
geval, da.n wordt het eerste voegwoord tussep twee komma's
geplaatst en overigons · blijft de woordorde in de zin,
waartoe het eerste voegwoord behoort, precies dezelfde, als
ze zou geweest zijn, indien het eerste vogwoord in zijn
eigen bijzin had gestaan.
Dit geldt echter weer alleen voor de biizinnen: Het
is duidelik, wanneer men vergelijkt, wat ik onder 1.
opmerkte, dat op een volgende hoofdzin de tussenstaande
hijwoordelike bijzin zijn invloed doet gelden. , Daardoor
krijgen we in bovenstaande zin, als we ,,omdat" door ,,want"
vervangen:
We kunnen niet altijd thuis blijven, want, wanneer
we oud genoeg zijn, moeten WE een of antler werk heginnen
om ons eigen brood te ver.dienen. De tussenstaande bijzin
veroorzaakt vragende woordorde in de Hoofdzin.
5. In het Engels staan er soms twee bepalingen van geheel verschillende soort aan he~ l.Jegin van een zin en daarna eerst
komen werkw. en onderwerp. Dit kan niet in het Hollands
gedaan worden. Het werkw. en het onderwerp moeten na
0

iv.
de eerste bepaling komen en de andere bepalingen volgen
clan later.
B.v. .All th11ough the night we floated on th(j sea but
fortunately IN THE MORNING we were seen by ar
ship's crew.
De hele nacht dreven we rond op zee, maar
gelukkig werden we 's MORGENS · door de bemanning van een schip gezien.
Zelfs als er twee bepalingen, beide van tijd, die niet
noodzakelik bij elkaar behoren aan 't begin van de zin
staan in 't Engels, warden ze in 't Hollands gescheiden.
B.v. Sometimes IN THE AFTEI}NOON we watched the.
farmers shearing their sheep.
Sams keken we 's NAMIDDAGS naar de boeren, die.
hun schapen schoren.
V gl. ook nog :
Of course IN WINTER I have no flowers in my garden.
Natuurlik heh ik IN DE WINTER geen bloemen in mijn
tuin.

1'.

De geschiedenis van een paard door 't paard zelf
verteld.

1.

Waar 't paard werd geb.oren. Als 't in een stal werd
geboren, hoe de staler uitzag, wat voor jaargetijde
't was, 0£ 't alleen met zijn moeder in de stal of
in de wei was.
Zijn eerste levensjaar. Wat het deed, toen 't van
zijn mo.eder a£ ging.
Hoe het door de hoer voor de eerste ~aal werd
·ingespanrien en wat zijn werk was. Wie na enige
tijd de eigenaar werd.
Welke verschillende bazen het achtereenvolgens kreeg
en hoe ze het behandelden.
Het is nu oud geworden. Wat voor leven het nu
hee£t en 0£ zijn meester het goed behandelt.

2.
3.

~.

5.

WOORDEN:
mishand}.ilen (onscheidbaar) =
het voorjaar =Spring.
het najaar =.Autumn.
to ill-treat.
zindelik =clean.
de zweep =the whip.
de haver=the oats.
de zonneschijn =sunshine.
dartelen = fo gambol.
het stro=the straw.
de akker=the field.
trekken =to pull.
slaan (sloeg, geslagen) =to hit.
het tuig=the harness.
de gemeentewei=the commonde kar =the cart.
age.
de ploeg=the plough.
cle groenteboer =the greenhet hoefijzer =the hors~shoe.
het rijtuig =the carriage.
grocer.
de automobiel=the motor-car.
de hu:urkoetsier = the cabdriver.·

1.

.A.ANTEKENINGEN:
De klank, die men in de woorden stoel, hoed enz. hoort,
wordt altijd oe geschreven. Nooit oo. Schrijf dus njet

2

2·

3.

4'..

5.
6.

7.·
8..
9.

stool, good, want in deze woorden is de klank dezelfde als in
boven, groot.
Ons is het enige bijvoeglike bezittelike voornaamwoord (Eng.
pQ.ss. adj.) dat veranderlik is. Voor een het-woord schrijft
men altijd ons, ma'ar voor een de-woord (en dus ook in 't.
meervoud) alt1jd onze.
Als men spreekt over. een· enkele gebeurtenis in het verleden
moet men toen gebruiken voor 't Eng. then of and then.
Schrijf in zo'n geval nooit dari,. Dit wordt alleen gebruikt,
als men over de toekomst spreekt qf. ove_r een gebeu~tenis
fn 't verleden, waarvan men zegt, dat ze meer dan eens
plaats had.
lijden (leed, geleden)·= to suffer.
leden (enkelv. lid) =members.
leiden (leidde, geleid) =to lead.
prettig =pleasant.
pretty= mooi, aardig.
over 't'geheel=in general.
in 't geheel =in all.
on the whole= alles samen genomen.
trekken (trok, getrokken) =to pull.
dragen (droeg, gedrage11) =to carry.
\
to work a horse too hard= een. paard te hard lat en werken.
It WAS not long before . . . = Het duurde niet lang, voor (dat)
It wiU not be long before ... = Het zal niet lang dttren, voor
(dat) . . .
Het werkw. to be in, 't Engels als aanduiding van tijd.
gebruikt met long moet altijd in 't Hollands. door duren.
worden vertaald, als 't onpersoonlik is.
Maar: I won't be long= Ik zal niet lang wegblijven.

2.
1.

2.

Ee1n m.arktdag.

W aarom je naar de markt ging en waarmee 0£
wie. Hoe laat hij begon en waar hij werd
houden.
Welke verschillende a£delingen er waren, b. v.
gedeelte, waar bater en kaas wer<len verkocht,

met
ge>het
dat,

3

3.
4.
5.

waar vee werd aangeboden, da.t, waar groenten
werden geveild en wat daar te. zien 0£ te horen was.
Hoe het ,verkopen ging. De verschillende per.sonen,
die je er zag.
Wa.t je zel£ kocht 0£ wat degene, met wie je Ilj.ee-·
- kwam, kocht.
Wat je op 't eind zag (b.v. dat velen weggingen met
wat ze gekocht hadden).

''lOORDEN:
de vracht hout=the load of
het marktplein =the marketwood.
square.
de marktmeester =the mark\)twortelen =carrots.
master.
bonen =beans.
de koper(s) =the buyer(s).
vruchten =fruit.
de verkoper(s) ;=the seller(s).
de appel=the apple.
hieden (hood, geboden) =to
de peer =the pear.
bid.
de druiven =the grapes.
de pruim =the plum.
goe9.koop =cheap.
de kers =the cherry.
duur =expensive.
de aardappel =the potato.
de kalkoen=the turkey.
de eend=the duck.
de ui =the onion.
de pijnappel = tlie pineapple.
snateren =to quack.
kakelen =to cackle.
AAN'l'EKENINGEN.
1. Nd, een woord, dat een hoeveelheid aanduidt, wordt in 't
Eng. of gebruikt. Dit moet in 't Hollands nooit vertaald
worden. B.v. a basket of egas=een mandjG vruchten;
a box of.eggs=een kist eieren.
2 to take an ox to the market=een os naar de markt brenaen,
en niet nemen. M eenemen wordt gebruikt voor 't Eng.
to take in de beteke~is van to take along. Een kist eieren
naar de markt brenaen betekent daarheen gaan voor die
eieren, terwijl men anders niet zou gaan. Een kist. eieren
naar de ll\arkt meenemen betekent, dat men toch moest
gaan, ook zonder de' eieren.
3. Als 't Eng. way bekent road, dan is 't in het Hollands dt
weg. Maar als 't Engi way=manner dan is "t in het
Hollands de manier of de wijze.
'

4
In what way= Op welke manier (wijze).
In such a way= Op zo'n
,,
( ,, ).
look at=kijken naar.
,, for,=zoeken naar.
,, after= zorgen voor.
look (=to have a certain appearance) ='er uitzien.
,, about=r6ndkijken (scheidbaar).
,, round = 6mkijken ( " ,,
).
,, out= 6ppassen
(
,,
).

4

to
,,
,,
to
,,
,,
,,

-0.

Somm1ge
enige
alle
weinige
enkele
vele

'\

•)

1·

van

di"'"

en dingen

sommigen
enigen
allen
weinigen
enkelen
velen

} van mon"n

Sommige(n) is altijd meervoud. Het Eng. woord some is du11 ·
niet sommige als 't door een enkelvoudig woord wordt
gevolgd. B.v. some bread=wat brood.
Van tijd · sprekend zegt men enige, b.v. some time
(months) ago= enige tijd '(maanden) geleden.
·7~ klein (kleiner, kleinst) =little (van grootte alleen).
weinig (minder, minst) =little (van hoeveelheid alleen).

.().

'8.

Let op de spelling:
44 =vier en veertig.

3.
1.
:2.
-3.

4.

4=vier; 14=veertien; 40=veertig;

Mijn verjaardag.

Enige dagen 0£ weken voor je verjaardag dacht jeer
reeds aan. Wat je je er van voorstelde.
De morgen van de jaardag. Wat je kreeg en wie tje ·
.
I
kwamen gehikwensen.
Wie er in de namiddag 0£ in de avond kwamen elf
hoe je die avond 0£ namiddag doorbra.cht.
Hoe je je 's avonds voelde en in welke stemming je
naar bed ging.

'~

5
WOORDEN:
zich herinneren =to remember. ·J· de voetbal=the football.
th-omen (zwak) =to dream,
het horloge=the watch.
het lekkers (geen mv.) =the~elukwensen
(wenste gelukJ
gelukgewenst) = to con.sweets.
gratulate.
•
uitifodigen (nodigde uit, uitheli geschenk=the present.
genodigd) =to invite.
zingen (zong, gezongen) =t<>·
de ·fiets =the bicycle:
de makker =the comrade.
sing.
dansen (zwak) =to dance.
bet spel =the game.
gel_ukkig· =happy.
A.ANTEKENINGEN.
1.

Het vooruitzicht = tlie pr6spect.
het uitzicht =the view.
2 uitgeven (gaf uit, uitgegeven) =to spend (money).
d66.rbrengen (braclit door, doorgebrucht) =to spend (time).
6praken (raakte op 1 opgeraakt) =T to give out, to be lac.king .
.t6egeven (gaf toe, toegegeven) =to give in, to yield.
'Vgl. Ik bracht enige weken te' Kaapstad door, waar ik
zoveel geld uitgaf, dat het spoedig opraakte. •
3. Morgen= to-morrow;
vannacht = to-night (later·
morni'tlg.
than evening).
·
V anmorgen =this morning.
's Morgens =In the morning.
vanavond =to-night (this
's Avonds =In the evening.
evening)"
·
's Middags = In the afternoon.
vanmiddag = this afterovermorgen =the day after to.noon.
morrow.
vandaag = to-dity.
llergisteren =the day before·
yesterday.
·
morgenochtend = to-morrow morning.
's nachts =in the night.
4. genieten van=to enjoy.
Zich genieten bestaat niet. Voor to .enjoy oneself zegt men
plezier hebben. Dus: I enioyed myself very much= Ik had:
veel plezier.
Het hollandse woord toen kan betekenen when of then. Ais.
het whe~ betekent, staat het werkwoord er mver mogelik
vandaan, dus aan 't eind van de zin, waarbij toen behoort.
Als het then (of: and then) betekent, staat het werkwoord:
dadelik na toen.

When I saw him ~~birig to me I went up W=hima_
Toen ik hem naar mij toe zaa komen, ging ik
hem tegemoet.
First I finished my work and then I went up t<>
him.
Eerst maakte ik mijn werk af en toen ging ik
hem tegemoet.
Half=de helft (als het een zelfstandig naamwoord is).
Half= half (als het een bijvoeglik naamwoord is).
B.v. Half of my cake=De helft van mijn koek.
Half a cake= Een halve koek.
Toys=Speelgoed.
A toy =Een stu'k speelgoed.
B.v.

6.

7.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

Eeni ongeluk op straat.

W aar het ongeluk plaats had. Hoe je er bij kw~m.
Wat voor soort van ongeluk lrnt was.
Wie er naar de plaats van 't ongeluk toekwame!l·
Wat ze zeiden en hoe ze hielpen.
Wat er met de gewotide mensen gebeurde. Of· er
:i:Uensen gedood waren·.
Hoe· de straat er een uur naderhand uitzag.
·wat er de volgende dag-in de krant stond.
WOORDEN:

de menigte=the crowd.
d"e hals rekken =to crane
one's neck.
het toneel =the scene.
verschrikkelik =terrible.
het bloed =the blood.
vallen (viel, gevallen) =to fall.
de poli tie-agent= the policeman.
de draagbaar =the stretcher.
het ziekenhuis =the hospital.

het

verband =the bandage
(dressing).
verbinden (verbond, verbonden) =to dress a wound.
Alles ging zijn gewone gang
=Things went on a&
usual.
de berichtgever =the reporter.
de onvoorzichtigheid = the
imprudence (carelessnes1s).

7
.A.ANTEKENINGEN.
1.

-2.

.3
1

4.

.5.

··.6

I did not believe, him capable of doing it= Ik dacht niet, dat
hij het zou kunnen doen.
I do not want. you to do it= Ik wil niet, dat je het doet.
He was not expected to live'= Men verwachtte niet, <lat hij
zou blijven leven .
. De zogenaamde "infinitive and accusative" konstruktie
in het Engels. kan maar zelden letterlik vertaald worden
in het Hollands. De beste manier is zulke konstruktie.s te
vertalen door middel van een ondergeschikte zin (dikwels
met dat).
Zien kan door een infinitief gevolgd worden.
Bemerken kan nooit door oon infinitief gevolgd worden.
Ik zag hem naar ons toe komen.
Ik bemerkte, dat hij naar ons toe k·wam .
Eindelik =At last.
Ten einde=In order that.
Omvallen =to be U"t>set, to fall down.
Omkantelen =to capsize.
Omvallen zegt men van iets, dat rechtop staat en dat door de
beweging van een vertikale houding in een horizontale
komt.
Omkanieler1t zegt men van iets, dat over een kant valt, <lat
dus eerst niet in een vertikale positie was .
Sterven van wordt gezegd van een doodsoOrzaak, die ,goon
ziekte was, b.v. van de kou, van de schrik.
Sterven aan wordt gezegd als de doodsoorzaak een ziekte is
of een wonde: sterven aan de tering.
voork6men =to prevent.
tegenhouden =to prevent temporarily.
v~orkomen wordt altijd gebruikt van iets slechts of onaange-:
naams .
.tegenhouden meestal van iets goeds, als het niet letterlik is.
Men kan een ongeluk• voorkomen. Gebrek aan water
kan de vooruitgang van een land tegenhouden, niet voork6men.
In de letterlike betekenis heeft het ~ok betrekking ·op
iets, dat niet gewenst is (of zelfs onaangenaam).
B.v. De soldaten konden de vijand niet moor tegenhouden.

8

5.
l:

2.

3.
4.

E~n

brand.

Hoe je bemerkte, dat 'er brand was. Waar het wasr
Wat je deed.
Aankomst bij de brand. Hoe 't huis er uitzag. Of
er nog mensen in waren. Wat er met het huisraad* gebeurde.
Wat de brandweer .deed. Of ze het vuur konden
blussen.
"\Vat er de volgende dag op de plaats van de brand re
z1en was. Wat men dacht, dat de brand had
veroorzaakt.
WOORDEN:

de vonk =the spark.
de brand weer= the fire-brigade.
de brandweerman (mv. brandweerlieden) =the fireman.
d~ brandklok =the alarm-bell.
de rook= the smoke.
1de vlam=the flame.
*het huisraad =the furniture.
ae-oorst(n·efdieping =the, first
floor.
de brandladder =the fire-ladder.

brandem~r = the fire-bucket.
zengen (zwak) =to singe.
de puinhopen=the ruins.
de balk=the beam (of wood).
verkoold =charred, carbonised.
de oorzaak=the cause.'
veroorzaken =to cause.
instorten (stortte in, ingestort) =to collapse.

de

AANTEKENINGEN .
.1

~-

The principal thing=Het voornaamste.
I It was a good thing that . . . =Het was goed, dat
Het woord ,,thino" wordt onvertaald gelaten, als het niet
werkelik ,,object" of ,,article" betekent.
to bury= qegraven.
the burial= de begra/enie.
bedroeven =to grieve.
de droe/enis =the grief.
laven =to refresh.
de Iaien:is =the refreshment (poeties).

9
:3

ontdekken (zwak) =to discover.
uitvinden (vond uit, uitgevondeii) =to invent.
to find out. (=to discover)= ontdekken.
-4. They could not help crying= Ze konden niet la ten te schreien.
They could not help laughing= Ze konden niet laten te lachen.
It
t
f lt { Ik kon het niet helpen.
was no my au = Het was mijn schuld niet.
15. De brand (destructive fire) wordt gebruikt wanneer men
bedoelt een vuur, dat vernieling en verwoesting veroorzaakt.
Het vuur (domestic fire) is de algemene naam en wordt o~k
gebruikt, als men denkt aan het nut, dat de mens er van
heeft.
~branden = (1) een wonde krijgen door vuur. (2) een vlam
vertoneu.
v.erbranden =door vlammen vernield worden.
Ik brand mijn hand.
Het papier brandt, ik zal wachten, tot het verbrand is.
1. Over the door=Boven de deur.
De vogel ;liegt over het huis =The bird flies over the house.
Het Engelse over is boven, in 't Hollands, wanneer het met
een werkw. van rust wordt gebruikt. Maar met een werkw.
v;. beweging gebruikt, is het oak over in 't Hollands.
Met een werkw. v. beweging, dat geen werkelike verandering
van plaats aanduidt, gebruikt men ook boven.
B.v. De vlieger zweefde een uur lang' boven de stad
;8_ Nurse (voor kinderen) = lcindermeid (children's nurse).
Nurse (voor zieke mensen) =Verpleegster.

6.
1.

'2.

"3

-4

Een treinreis.

Wanneer de plannen gemaakt werden, waar je heen
zou gaan en hoe je naar de trein ging.
De eerste dag in <le treiu. Wat je zag, wie je.
medereizigers waren en wat je deed.
De avond en nacht in de trein. Je ontwaken, het
. verschil :in landschap, dat j~ opmerkte. O:f je het
de tweede dag nog prettig vond te re:izen.
De aankomst. W:ie je kwa.m afhalen.
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WOORDEN:
de machinist = the enginedriver.
de kond ukteur =the guard.
de statiemeester =the stationmaster.
de lokomotief =the locomotive.
het beddegoed=the bedding.
het maal =the meal.
h~t perron =the "platform.
het fruitstalletje =the fruitstail.
fluiten (floot, gefloten) =to
whistle.

logeren bij (logeerde, gelo~
geerd) = to stay with
somebody.
<le kof!er = the travellingtrunk.
het valies (mv. met z) =the
poftmanteau.
<le reisdeken =the travellingrug.
het kaartje =the ticket.
de eetwagen = the diningsaloon.
<le keyner =the waiter.

AANTEKENINGEN.
l. ontmoeten: Twee personen of groepen van per-

sonen gaan naar elkaar toe.
2 vergaderen: Meerdere personen komen van ver·
1.
schillende zijden bijeen, met het doel om iet&
{
te bespreken.
3. nfhalen: Een of meer personen gaan naar een
plaats van aankomst van trein of boot of een
andere vooraf besproken plaats om' een' antler
te halen.
:2. to play cards= kaartspelen (speelde kaart, ik heb kaart gespeeld).
papers= papieren (allerlei soort).
papers= kranten (alleen ,,newspapers").
4. zitten_ (zat, gezeten) duidt een rust aan (to be sitting).
gaan zitten duidt een beweging ·aan (to sit down).
B.v. We sat down= We gingen zitten.
.5. De maaltijd=the meal.
Jf eal-time = etenstijd.
6. To catch the train= De trein ha]en.
Tocatc:li (:to sei~e) = Vangen (ving, gevangen).
To catch a cold= Een kou vatten.
To catch a word=Een woord verstaan.
To catch a person up= Iemand inhalen.
To catch in a tree= In een boom vastraken.
To catch fire= Vlam (vuur) vatten.
to meet

0
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7.

8

9

'l'e catch a person s~ealing = Iemand op diefstal betrappen.
To catch in the act= Op heterdaad betrappen.
T~ return (trans.) =terugsturen, terugzenden.
To return (intrans.) =terugkeren, terugkomen.
Ik stuurde de ledige kisten terug.
Morgen zal mijn vader terugkomen.
To (JO home= N aar' huis gaan.
To be at home =Thuis zijn.
Om te weten of men thuis of naar huis moet gebruiken, moet
men oorst vragen, of er beweging wordt uitgedrukt door
't werkw. of niet.
Bi4 werkw. V.· rust gebruikt men thui~.
Als het werkw. een beweging aanduidt, moet men zich nagen,
of de bewegin¥: nog aanhoudt of niet.
Houdt hij niet aan; dan gebruikt men ook thuis.
B.v. Ik kwam om zeven uur thuis.
Jnslaprn=In slaap vallen (to fall ~leep).
Ont1lapcn = Sterven; in deftige etijl (to decease).

7.
l.

2.

3

4.

5.

Oorlogen vroeger en nu.

Hoe oorlogen vroeger gevoerd werden. Wat voor
wapenen er gebruikt werden. Hoe groot de legers
waren.
Hoe lang de oorlogen dikwels duurden. Hoe dit
kwam. 'Hoe de steden er uitzagen en hoe ze zich
verdedigden.
Hoe oorlogen tegenwoordig gevoerd worden. Tegenwoordige wapenen. Vliegmachines. Loopgraven.
Gas.
Moderne oorlogschepen van staal. V roeger van hout.
Afstand tussen twee vechtende vloten vroeger en
nu.
Door vreselike wapenen zijn de oorlogen nu veel verschrikkeliker dan vroeger. Daardoor zullen ze
misschien spoedig geheel verdwijnen.
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WOORDEN:
de speer= the spear.
de lans = tb,e lance.
het musket= the musket.
de sabel=the sabre, sword.
het geweer =the rifle.
het k~~!,!.2.!l..;:;:; th~· cannon.
de granaat=the shell.
de handgranaat=the handgrenade.
de vesting= the fortress.
de wal=the rampart.
de' loopgraaf =the trench.
d'e eendekker =the monoplane.
de tweedekker =±the biplane.
de strijdbijl =the battle-axe.
de ·ba'.jonet=the bayonet.

bet geschut (geen mv.) =thtY
big guns.
de kruiser = the cruiser.
de torpedo=.the torpedo.
de ..dui.k.baot =the submarine.
cle vernieler =the destroyer.
de enterhaak =the grappling1ron.
de hongersnood = the famine.
het beleg =the siege.
de belegeraars =the b~iegers.
de belegerden =the besieged.
de draadversperring = th01
barbed wire entanglement.
de draadloze telegraaf = the<
wireless telegraph.

AANTEKENING EN.
de ·poort =the (fate.
de haven= the port, harbour.
2. to hit= slaan, sloeg, geslagen, als het voorwerp, waarme!Y
geslagen wordt niet weggaat van de persoon, die slaat.
to· hit=treffen, trof, getroffen (raken, raakte, geraakt) wordt
gebruikt van dingen, die eerst een bepaalde afstand afleg~en
voor ze hmi doel bereiken, b.v. een kogel of een steen,
die geworpen wordt.
Als "to hit" niets anders betekent dan "not to miss" daIJl
kan men ook treffen en raken gebruiken.
3. verschillende =different, various (men let op het verschil in
uiterlik).
verschPidene =several (men let op het aantal).
4. De invoei· =The import (De handelsartikelen, die in 't l;tnd
komen).
De invoering = Het brengen van iets nieuws in het land, niet
altijd met het oog op de handel (The introduction).
De uitvoer ='The export (De handelsartikelen, die uit het land
gaan).
De uitvoering =The performance, execution (Wat een zangof muziekgezelsghap doet of wat iemand doet om a;m een
bevel te voldoen).

1.
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5
6.

De invoering van fries vee aan de Kaap.
De uitvoering va~ het bevel liet zich lang wachten.
Geleden=ago. (Honderd jaar geleden.)
Ver/eden= last. (Verleden jaar, verleden week.)
Spraakkunsten g~ven als vertaling van troost (vertroostingen)
soms het Eng. woord comforts. Men moet erom denken dat
vertroostlngen alleen betrekking heeft op verdriet. Comforts for soldiers !eten en drinken) is versnaperin(Jen.
Comforts (in een huis of op reis) = geriefelikheden.

8.
}-.
2.

:.:!.

f
5.

Ee,n belangrijke dag in mijn leven.

Waarom die dag belangrijk was, b.v. omdat je voor
de eerste maal naar een kostschool ging.
Hoe je aankwam en wie je ontmoette. Wat ze tegen
je zeideri en wat ze je lieten zien.
Hoe de school je beviel en welke van de leerlingen .ie
't aardigst vond.
De kennismaking met onderwijzers (onderwijzeressen)
~n welke indruk ze op je maakten.
Wat j"e 's avonds ,dacht ~n voelde, toen .ie voor de
eerste maal in de nieuwe omgeving naar bed gmg.
WOORDEN:

afscheid nemen = to take
leave.
raadgevingen =advice.
wuiven=to wave.
de aankomst=the arrival.
het gebouw =the building.
de slaapzaal =the dormitory.
aangenaam =agreeable.
de indruk =the impression.
de speelplaats = the play_, ground.
/

de gymnastiekzaaL;= the gymnasium.
vriendelik =friendly.
voorstellen aan =to introduce
to.
de eetzaal = filie dining-hall.
bedroefd =sad.
de ·?~geying =the surroundmgs.
naar boven brengen =to take
upstairs.
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AANTEKENINGEN.
laten :den is hetzelfde als tonen, maar spreektaal (colloquial
style).
tonen is iets onder iemands aandacht brengen, gewoonlik
terwijl me11 't in de hand houdt (.to show).
wijzen is de vinger in de richting van iets brengen (to point
out, to point at). Het voorwerp, waarop men ~ijst is
altijd op 'g10tere of kleinere afstand.
zich herinneren = trachteri iets voor geest te brengen, dat men
vroeger wist, dat dus al in 't geheugen is.
onthouden = trachten iets in 't geheugen te brengen, dat ef'nog niet is (of ook wel iets in 't g0heugen bewaren~. Ik
herinner mij dat versje I\iet goed meer, al heh ik 't vroeger
geleerd. Ik wil' dat versje leren, maar ik kan het niet onthouden.
de dienstbode (altijd een vrouw) =maid-servant.
de knecht =man-servant.
to spea.k to=spreken tot of tegen (niet aan).
herkennen (zwak) =to recognize.
erkenn~n (zwak) =to acknowledge.
bekennf!n (zwak) =to confoss, to own up.
But=;omaar, doch.
Nothing but=Niets dan.
None' but = Geen andere dan.
Nobody but=Niemand dan.
Nieuw, eeuw, leeuw.
Als een w aan 't eind van een woord of lettergreep na een
klinker staat, moet die w altijd door een u voorafgegaan
worden.
'de leeftijd=age.
het leven =life, life-time.
Hij stierf op de leeftijd van 40 jaar (op veertigjarige leeftijd).
Time of life is ook leeftijd.
You would not expect him , to play tennis at his '.time of
life.
Je zou niet verwachten, dat hij op zijn leeftijd tennis
speelt.
Na meer dan een gebruikt men een enkelvoudig werkwoord.
B.v. Meer dan een van deze kameraden ~s reeds dood.
0

2

3.
4.
5

6.

7.

8.

9

15
Na minder dan twee gebruikt men echter een meervoudio werkwoord.
Minder dan twee jaren ZIJN sedert verlopen.
10. zeqden aan personen.
zenden naar plaatsen:
B.v. lk zond de koffer aan mijn vader.
Ik zond de koffer rwar Kbpstad.
Als een persoon wordt gezonden, zegt men altijd: zenden naar.
Ik zond mijn knecht naar de stad.
Ik zoud mijn knecht naar mijn oom .

9.
l.

2.

3

4

•

De jaargetijden in Zuid·Afrika.

't Verschil tns~en de temperaturen in verschihende
deleu vau Zui1l-A:hika in 't zel£de jaargetijde en
de verschillen in temperatuur tnssen zomer en
winter in hetzeltde <leel.
Als gevolg rlnarvan het verschil in phrnten en
vruch ~en of voort brengselen in verschillende1 delen
van de U nie.
Kenmerken van tle zomer in 't algemeen en van -de
winter in 't algemeen. Denk ook nan de -hoog en
laa.g gelegen plaatsen.
V ergelijking met Europa. W aarolfi ons land zoveel
te verkie:ren is boven de landen VaJl Europa.
WOORDEN:

de zomer =Summer.
de lente =Spring.
de herfst='l\.utumn.
de winter= Winter.
de hitte =the heat.
de koude =the cold.
de sneeuw =the snow.
het ijs =the ice.
de kust=the coast.
100 graden = 100 degrees.
de berg= the mountain.

de .banaan=the banana.
het suikerriet = the sugarcane.
de wijngaard =the vineyard.
het kenmerk =the characteristic.
de stofstorm =the dust-storm.
de droogte =the drought.
afmattend =exhausting.
het klimaat=the climate.
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.A.ANTEKENING EN.

1.

de ·vergelijking =comparison.
de gelijkenis=the p~rable, likeness.
2 Houden van wordt g~zegd van personen en zaken.
Liefhebben (had lief, liefgehad) van personen (zelden van
dingen en dun poeties).
Beminnen. Alleen'van :eersonen (hogere stijl).
3. Veel=many, altijd gevolgd door een woo.rd in 't meervoud.
menig =many a, altijd gevolgd door een woord in 't enkelvoud.
4. For all that=En toch; toch.
B.v. Summer may be agreeable a.nd nice and· warm but
for all that I prefer winter.
D~ zomer mag aangenaam en lekker warm zijn, maaF
to ch verkies ik• de winter.
5. As=Daar (voor een reden of een oorzaak).
A.s =zoals (in een vergelijking).
Hij ging niet uit, daar het regende.
Hij deed het, zoals hem gezegd was .
.As ...... as =even ...... als.
Hij is even oud als zijn broeder.
6 Drijven (dreef, gedr!Jven) =t~ float, to drive (=to urge on).
r#den (reed, gereden) =to ride, to drive (in a vehicle).
Het hout drijft op het water.
De kaffer drijft de ossen nl}ar de kraal.
Hij rij:lt op een paard (in een kar).

10.

l.
2.
3.
4

Een daagje uit per automo:biel.

Waar je heenging en ·wie er mee gingen.
Welke ohgelukken je onder ~eg had. Hoe Je de
auto weer in .orde kreeg,
Hoe je de dag verder doorbracht.
Hoe je terug'keerde en 0£ er onderweg nog iets biezonders gebeurde.
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WOORDEN:
~uitenband=the

tyre.
,.&A.binnenband=the tube.
de ventiel =the air valve'.
het lek=the puncture.
het stuurrad=the steering
wheel.
de kap=the hood.
de spijker =the nail.
de schroefsleutel =the spanner, the wrench.

de weide ==the meadow.
=the cart rut.
het dal, de vallei =the valley.
het pik-nik ma{idje =the picnic basket.
de benzine= the petrol.
remmen (zwak) =to put on a
brake.
de rem =the brake.
de helling =the slope.

~''Wgenspoor

AANTEKENINGEN.
1.

2.

3.

4.

5.

.6

~o

go for a drive (ride)= gaan rijden.
to go for a walk= gaan wandelen.
to go for a swim=gaan zwemmen.
I went for a stroll= Ik; ging wandelen.
To stay with= logeren bij (als het voor eni~e tijd is, b.v.
in de vakantie).
to stay (=to remain)= blijven.
I stayed with my aunt= Ik logeerde bij mijn tante.
Stay where you are=Blijf, waar je bent.
• al= (1) reeds (already): Hij is al thuis.
{2) the whole of: Hij verloor al zijn geld.
allen =al de mensen.
alle = allemaal (all the things, animals).
Alle wordt zelfstandig gebruikt of als 't bijvoegl. is, dadelik
door 't zelfst. nw. gevolgd.
alles =everything (altijd met een enkelv. werkwoord).
alleen =alone, only.
All this=Dit alles.
All this made the t,rip'very disagreeable.
Dit alles maakte het tochtje zeer onaangenaam.
Maar : all this money =al dit geld.
Beproeven (zwak) =to try.
proeven (zwak) =to taste (trans.).
smaken (zwak) =to taste (intrans.).
to prove= bewijzen .(bewees, bewezen) .
Iedereen (everyone, everybody) kan alleen van personen ge:bruikt worden. In een zin als deze : ,,I had twenty apples
but every one of them was rotten" moet men in 't Hollands
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7.

8

"every one" vertalen door alle: lk had twintig appels,
maar ze w..iren alle verrot.
Men zegt: per auto, per kar enz.
Maar met w0orden in 't meervoud kan per niet 'gebruikt
worden. Dan zegt men met (in) auto's, met ('in) karren.
Case (abstrakt) = Het geval.
a glass ·case= eer('glazen kast.
a case of paraffine = een kist petroleum.

11. Hoe een regenachtige dag door te bre1n1ge,n..
1

2.
3.

4.

5

Op een reg·enachtige dag is het gezicht naar buiten
onaangenaam. Men begint aan middelen te denken
om zich binnen te vermaken.
Men kan verschillende spelletjes doen. N oem emge
voorbeel<len.
Men kan oak iets maken. Als men leert timmeren
op schocfl 0£ leert plakken eu knippen kan men
dit gaan doeu.
·
Het is juist ook de tijd om eens dingen te doen, die
men al lung hee£t uitgesteld. Men kan zijn verzamelingen (van postze"gels b.v.) nag eens doorkijkeu.
V ooral in de avond als de re.gen tegen <le ru,.iten
klettert., is 't aangenaam bijeen te zitten in een
warme kamer en naar 't vertellen van g·eschiedenissen te lqis teren.

WOORDEN:
guur ~bleak, cold.
de postzegel=the stamp.
de tuin =the garden.
de schelp =the sea-shell.
knikkeren =to play marbles.
de vlinder=the butterfly.
schaken =to play chess.
het kvontuur =the" adventure.
da~en=t? play draughts.
een geschiedenis uit de oude
d0 hanter =the hammer.
doos = a story of olden
de beitel-= the chisel.
times.
de vijl=the file.
de lessenaar =the desk.
de zaag=the saw.
de schaaf =the plane.
de brief = the letter.
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AAN'l'EKENINGEN.

j

werk maken zegt men van schriftelik werk- vooi; de school
(sommen of een opstel b.v.).
werk doen zeg't 1nen van elke soort van werk.
2. Het is bij h~t schaakspel nodig goed na te denken.
Wanneer men een scheidbaar werkw. gebruikt in. de Infinitief
met te, dan komt· te altijd .tussen de twee delen van het
werkw. in. Zeg dus niet: ie uitvoeren, te nadenken, te
- beetnemrn, maar iiit te voer13n, na te denken, beet te nemen.
:3 A busy town= Een drukke stad.
I am too busy, I cannot ~ome = Ik heb het te dru~, ik
kan niet komen.
Hij was bezig zijn boeken in te p,akken =He was packinghis books.
Bezig kan nooit attributief d.w.z. als een bepalend woord
voor een zelfstandig naamw. gebruikt word en.
Het wordt alleen in het gezegde gebruikt (predikatief) en
dan helpt het alleen om een vertaling te geven van het
tegenw. deelw. in 't Engels. Er bestaat geen vertaling
voor.
ik ben bezig is dus: I am doing (someth·ing). Het 1 is niet:
I am busy, maar een antwoord op een vraag, b.v.: Maak
je je werk l!l? J a, ik ben al bezig.
4. To go in for stamp-collecting= Do en aan postzegels verzamelen.
lngaan = (1) to enter. Hij gaat de kamer in.
(2) to begin. De termijn gaat morgen in.
· J5. to watch (to look at)= kijken naar.
,,
(to guard)= bewaken.
,,
,, (keep watch over a sick person)= v·aken bii.

12.
1.
'2.

.3

Het verstand van dieren.

Welke dieren vooral tekenen van verstand geven
(Paard, hand, vos, aap).
Voorbeelden van verstand van huis<lieren (paard,
hond) .
Voorbeelden van verstan<l van andere gr?te dieren,
die in 't wild leven.

20

4.
5.

Voorbeelden van verstand bij kleine dieren (metselbij,
honingbij, mier, miereleeuw).
Sommige dieren, die men gewoonlik dom n~emt,
geven toch ook soll!:s. merkwaardige bewijze:i;i van
verstand (ezel; koe·, die ver van zijn oude stal is
gebracht door de koper en· die stal zelf weer terugviudt).
WOORDE.N:

dresseren (dresseerde, gedresseerd) ==to train.
kunstjes ==tricks.
snuffelen r to sniff.
de poli tiehond do the policedog.
de herdershond ==the shepherd's dog.
het sprookje ==the. fable.
het hol ==the den, cover.
-0psporen=to trace, discover.
metselen == to do m'asonrywork.

de

~

honigraa,t == the

comb.

honey-

het slachtoffer ==the victim.
ijverig ==diligent;
de ,val==the trap.
graven (groef, gegraven)==to
burrow.
koppig ==stubborn.
de reuk ==the smell.
de miereleeuw ==the a;nt-lion.
de bij ekorf ==the bee-hive.
wonde~ik ==wonderful.
het gevaar ==the danger.

AANTEKENINGEN.
1

Plegen (placht) ==gewoon zijn.
plegen (pleegde, gepleegd) == iets slechts doen, b. v. een diefs~al
plegen.
l'legen in de bet.ekenis van ,,gewoon zijn" wordt altijd door
een infinitief gevolgd.
Verwar dat werkw. niet met gewoon warden, (to get accus'..
tomed to).
Het paard werd gewoon aan het harnas (got used to).
De olifant placht elke dag voorbij te korµen (was in the
habjt of),

2.

Behoren aan duidt bezit aan.
Behoren tot duidt lidmaatschap aan of het zijn van een deel
' 'van een zeker geheel.
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3.

4
5.

6

7

1.
2.

Behoren bij Auidt aan, dat iets een ouderdeel is \'an 't 'een of
antler (dikwels ee~ machihe) zouder w~lk deel het voorwerp
niet volledig is.
Dit boek behoort aan mij.
Hij behoort tot de anglikaanse kerk, tot de zuidafrikaanse infanterie.
Deze pomp behoort bij piijn fiets.
To drop (trans.) =laten vallen.
to drop (intrans.) =vallen.
to drop a subject= over een. onderwerp ophouden.
to order (uit de winkel) = bestellen (zwak).
to order ( =kommanderen) = bevelen (be'val, bevolen).
to feed (trans.) =Voederen (voedsel geven aan een <lier).
to feed (intrans.) =grazen (zwak).
De boer voederde 11ijn paarden.
De koeien grazen in de weide.
voeden wordt allef[ van mensen gezegd, ge~voonlik van een
moeder, die haar kind eten geeft.
zich voeden wordt van mensen en dieren heide gezegd.
De leeuwen voeden zich met vlees.
Op het eiland moesten we ons met scheepsbeschuit en
rauw vlees voeden.
Kunstjes (tricks) door mensen voor aardigheid aan dieren
geleerd.
Streken (pranks) onaangename of slechte dingen, die geqaan
worden om iemand te plagen.
to gnaw (1) knagen (zwak) wordt gezeg'd van ratten, muizen
en andere knaagdieren (het voorwerp van
knagen kan alles zijn).
(2) kluiven, kloof,· gekloven ~ordt alleen gezegd, als
het voorwerp een been is en bijnn. alleen van
honden.

13. Regen ,nra lanrge drooigte!
Hoe de eerste tekenen va.n regen aan de lucht kwamen.
Kleine wolkjes, die langzamerhand grater werden.
De lucht betrok meer en meer. De eerste grot&
droppels* vielen. De dieren zochten beschutting.

1
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3.
4.

De regen viel in stromen neer. Hoe de we'gen er uitzagen en de enkEile mensen, die men zag.
De regen hield op. Hoe de planten geheel anders·
leken dan voor de regen. Wat met de spruit ge-beurd was. De invloed op de dieren.

WOORDEN:
modderig =muddy.
*de droppel =the drop.
de geul=the gully.
verflenst=withered, faded.
de horizon= the horizon.
neerhangen (hing neer, neero;;:;:;tromen
(overstroomder
overstroomd) = to flood,.
gehangen) = to
hang
down.
overflow.
herleven (zwak) =to revive. •
stoffig =dusty.
kaal=bare.
verfrist =refreshed.
de regenjas =the mackinto~h
mager =lean, thin.
dreigend =threatening.
zwart = l/lack.
somber= gloomy.

1.

2

3.

.A.ANTEKENINGEN.
.After= na (als voorzetsel).
aft~r = nadat (als voegwoord).
after that, afterwards= daarna.
Na de droogte kwam eindelik de regen.
Nadat het Jang droog was geweest, :i;egende het eindelik.Eerst betrok de lucht en daarna begonnen de eerste·
droppels te vallen.
To get is alleen dan krijgen, als het ongeveer betekent:
ontvangen (to obtain, to receive).
He got ill (old)=.Hij iverd ziek (oud).
He got a book as a prize= Hij kreeg een boek als prijs ..
We could not get there in time= Wij konden daar niet·
op tijd komen.
Pas op voor deze uitdrukking: I cob.Id not get him ti>"
do it=Ik kon hem;(r niet toe krijgen het te doen.
J
'
There were only a few green leaves left.
Er waren maar weinig groene blaren over.
W anneer met 't E:6.gelse woord ,,only" kan vervangen door
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,,but,'' mag men niet ,,alleen" gebruiken in 't Hollands,
doch men moet ,,maar" of ,,slechts" nem~n.

Gindt en gone duiden beide iets aan, dat verder af is (yon,
yonder). Ginds (bijv. nw. en bijw.) kan gebruikt worden
bij de- en het-woorden. Gene (allen bijv. nw.) wordt alleen
gebruikt bij de-woorden en dan slechts als tegenstelling va:n
deze.
J5. From one spot to another= Van de ene plaa ts naar de and ere .
.0. de groente =vegetables (eetbare planten).
het groen = bomen en bladeren (foliage).
7. verfrissen =weer koel maken of groan doen worden. Een bad
verfrist. De regen verfrist de hele natuur.
verversen ==; iets wat verdord of slecht geworden is door nieuw
vervangen.
Wij zullen de bloemen in de vazen verversen.
Het water in een zwembad verversen.
Een verversingslcanaal is een kanaal, dat het vuile water uit
een stad wegvoert.
4

14. In de wachtkamer van een station.
1

:2.
.8.

4.

.5.

Waarom je moest wachten. Je had niets te doen dan
je medereizigers te bekijken. ·
Wie er zo al waren. Wat ze deden en hoe ze er uitzagen .
De verschillende gesprekken, die je hoorde of waaraan je deelnam.
Het ongeduld van de mensen, die elk ogenblik
meenden, dat de binnenkomende trein de h_unne
was.,
De aankomst van de trein, waarmee velen en oak jij
zelf zouden vertrekken. Beschrijf wat omging in
de wachtkamer, toen deze trein aankwam.
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)VOORPEN:
6verstappen
to
change
trains.
instappen =to take a seat (to
get in).
uitstappen=to get out.
veehandelaar =cattle-dealer.
handelsreiziger = commercial
traveller.
slapen (sliep, geslapen) = to
· sleep.
eten (at, gegeten) =to eat.
het weer =the weather.
de mielies =the' mealies.
het besproeiings-schema =the
irrigation scheme.

I

uitkijken (keek uit, u1tgekeken =to be on the lookout for.*
de bagage =the luggage.
de paraplu =the umbrella.
dringen (drong, gedrongen) =
to push.
het gedrang =the pushing of
the crowd.
zich haasten (zwak) =to hurry.
lopen (liep, gelopen) =to run.
vol=full. '
de wagon=the raihvay-~arriage.
de partier= the porter.
het partier = the- carriage-

~~-..d""O"rn..,..,.r.

I

AANTEKENINGEN.

1. Verwar i;iiet: de menigte=veel mensen bij elkaar (the crowd)
en het urrlrnng = het duwen van de mensen (the pushing
of the ci;owd).
*2. to look out (be on one's guard against)=oppassen voor.
3. To travel (to journey)= reizen.
Maar: 'fhe train trawls 30 miles an hour= Do tre~n
loopt (rijclt) 30 mijlen per uur.
4. Men is altijd nominatief (eerste· naamval) en enkelvoud. Het
woord heeft geen bezittelik vnw. van zich ~elf; het leent
<lat altijd van de 3de pers, mann, enkelv. (zijn).
People in een algemene betekenis moet niet vertaald
worden door mensen, maar door men.
5. !II et i~ een voorzetsel.
M'ee is een bijwoord.
Met kan claarom nooit gebruikt worden zon,cler een zelfst.
nw. of een vnw., dat er bij behoort.
M e'e wordt dikwels gebruikt als een soort van versterking van
met, waar in het Engels niets wordt gebruikt.
I am coming with you= Ik ga met je mee.
He went to the station with me=Hij ging met me mee
naar het station.

•
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i(i.

Trunk (van een boom)= de stam.
trunk (travelling trunk)= de kofjer.

15.

1.

"2.

.3.
4.

Een bezoek aan een museum.

W aarnm je 11aar het museum ging en welke a£delingen er waren.
Beschrijving van de a:fdeling opgezette zoogdieren
en vogels.
-·
Beschrijvill'g van de a:fdeling stenen en mineralen.
BeRchrijving van de verschillende ·a:i;i.dhe a:fdelingen
(leven van inbocirYingen, vlinders, oude wapenen,
'gedroogde planten enz.).
WOORDEN:

de
de
de
de

ingang =the entrance.
katalogus =the catalogue.
slang= the snake.
verscheurende dieren =the
ferocious animals.
.de pijl =the arrow.
de aap =the monkey.
het marmer =the marble".
de steenkool =the coal.
het edelgesteente =the precious stone.'
de boog=the bow (weapon).
de woonplaats van een dier =
the habitat.
het nest= the nest.

1,
2

de

roofvogel = the bird of
prey.
de mummie=the mummy.
de krui pende dieren =the reptiles.
vergiftig =poisonous .
de spin=the spider (insect).
schitterende kleuren = brilliant colours. ,
het bergkristal = the rockcryst_al.
de Bosjesman =the Bushman.
de levenswijze = the way of
living. ·
de gewoontti =the habit.

AANTEKENINGEN.
Bow and arrows wordt in 't Hollands vertaald door pijl en
boog, niet boog en pijlen.
I am sorry to say kan niet letterlik vertaald worden. Men
mt>et vertalen: I am sorry that I must say (to be obliged
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·to say)= Het. spijt mij, dat ik moet zeggen (te moeten
zeggen). De uitdrnkking in het Engels is ook eigenlik
onwaar, want het ,,zeggen" spijt ons niet, maar de verplichting om te zeggen.
I
3.

zich ver~onderen =to be astonished.
bewonderen =to admire.
Het venvondert me, dat je deze daad l;iewondert.
I wonder= Ik ben henieuwd (ik vraag me af) .
.I wonder where he has gone to= Ik ben henieuwd, (ik vra,ag
me af) waar hij heen gegaan is.

<!.

Principal (adj.) ~voornaamste.
The 'principal towns= de 'voornaamste steden.
Principally= V oornamelik fhoofdzakelik).
Principal (van een school)= Hoofdonderwijzer (principaal).
Principle= het heginsel (grondbeginsel).
Tussenin =in between.
l11tussen =meanwhile (in the mean-time).
Een aap en een vos stonden in een glazen kast en een
koni.in zat er tussenin.
Mijn broer bekeek de vlinders en int~sun ging ik naar
de planten kijken.
The three of us= Met z'n drieen (met ons drieen).
The six of us= Met z'n zessen (met ons zessen).
'!'he eight of them= Met z'n achten (met hun achten).
The four of you=Met z'n vieren (met fe vieren).

5

6.

16.
1
2.
3.
1.

Aan het strand,

ln welke vakantie je naar het st.rand gmg en hoe
daarom het weer was.
Wat je de he1e <lag deed hehal:ve baden.
\Vat je op zee ziet en 'Yat er op het strand te zien
en te vinden is (plant.en, schelpen).
Welke mensen men aan het strand gewoonlik aantre:ft en om welke redenen zij daar komen.

L_
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WOORDEN:
de vlocd =high tide.
de eb=low tide.
het zeewier =the sea-weed.
het duin=the dune.
~de badko~ts = the bathingmachine.
de strandstoel = a roofed
"·icker chair.
de branding= thP> surf.
de reddingboei =the lifebuoy.
de redding boot= the lifeboat.
herstellen = tO' reC'pver.

rusten =to rest.
handelsman =business-man.
lichte lektuur =light reading.
gebruind =tanned.
het 'badkostuum =the bathing:
costume.
de zwemplank = the surfboard.
de stoom boot= t)10 steamer.
de rookwolk =the cloud of
smoke.

AANTEKENJNGEN.
1. , It is a great distance from here to Pretoria= H et is een grote
afstand van hier naar P.
Maar: in the distance= in de verff.
2. To spring up (van wind)= 6psteken (stak op, opgestoken).
De wind was opgestoken.
3. Ongeveer betekent hetzelfde als omtrenf.
Maar als het woord om voorafgaat, mMt men voor de wel-·
luidendheid (euphony) ongeveer gebruiken. Dus: ,.11bout"
noon=omtrent de, middag; at about 12 o'clock=om ongeveer 12 uur; niet om omtrent 12 uur.
Verder blijkt nit het eerste voorbeeld, dat omtrent ookeen voorzetsel kan zijn. Dit is niet het geval met ongeveer.
,,Ongeveer de middag" zou dus fout 'zijn.
4. Every other day=om de andere dag.
Every four days= om de vier dagen enz.
5. To climb=klimmen, als het lijdend voorwerp riiet in de zm_
voorkomt. Maar: beklimmen, als het lijd. voorw. er wel in,
staat.
Wij klommen langzaam naar boven.
Wij beklommen het duin.
Zulke werkw. zijn er heel wat. Zo ook h.v.
to answer= antwoorden.
to answer a letter= een brief brantwoorden.
to talk= praten.
to talk a matter over=een zaak bepraten.
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to doubt=twijfelen.
to doubt the truth of a report= de waarheid van een
rapport bctwijfelen.

17. ,Een storm op zee.
1.

Welke tekenen er in de natuur Waren van het komen
van de storm (lucht, zee, vogels). Welke maatregelen de matrozen namen.
Het begin van de storm. Wat de passagiers deden.
De storm werd erger en bereikte spoed1g zijn hoogtepunt. Wat men hoorde en wat men verwachtte.
Het gevaar werd minder. De storm ging liggen.
Roe zee ,en lucht er na de storm uitzagen.

2.
3.
4.

WOORDEN:
het hoogtepunt=the climax.
de vrees =the fear.
schipbreuk lijden = to, be-,
wrecked.
beuken
(zwak) = to toss
against.
df meeuw.=the sea-gull.
~ patrijspoort=the
porthole.
de voorsteven =the stem.
de achtersteven =the stern.
de brug =the bridge.
stampen =to pitch .

ongerust =uneasy.
woelig =turbulent.
de golf =the wave.
de vederwolk =the f~a thery
cloud.
vastmaken (maakte vast, vastgemaakt) =to fasten.
'1.e deining ==the ground-swelf.
d;;-;:rndstoot =the squall.·
de kaj]Jit =the cabin.
gieren (zwak) =to whistle (of
wind).
rollen =to roll.

.A.ANTEKENINGEN.
l'.1 de koude of de kou=the cold (zeJfst. nw.).
koud=coid (bijv. nw.).
2. onrustig = zonder kalmte (restless).
ongerust over=bang, angstig, bezorgd (uneasy at).
rusteloos=aanhoudend, zonder zich rust te gunnen (uninterruptedly).
onrustig heeft een algemene betekenis erl duidt niet aan dat
men amrntil:!' is over een benaalde zaak.

J
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'3.

4.

5

ongerust heeft een 'beperkte (limited) betekenis en duidt
altijd aan, dat men angstig is over een bepaalde zaak of
persoon.
verklaren (zwak) = duidelik maken (to explain).
to dNlare = zeggen (zci, gezegd).
vrrklarrn wordt soms gebruikt voor to declare, maar dan
hetekent het: met grate beslistheid zeggen.
Hij verklaarde mij uitdrukkelik, dat hij niet mee ging.
(He declared that he would no't come on any account.)
Kun je dit verschijnsel verkluren?
(Can yqu explain this phenomenon?)
What do you mean?= Wat bedoel je? (meen je?).
What does this mean (signify)?= Wat betekent dit?
\Vann~er to mean kan v-ervangen warden door to signify,
gebruikt men in '.t Hollands: betekenen-: Anders bedoelen
of rnenen, maar deze twee alleen van personen.
Trachten rnoet altijd door een infinitief gevolgd warden. Het
lijd. vw. in de zin hoort bij de Infinitief.
Proberrn wordt soms met en soms zonder infinitief gebruikt.
Beproeven wordt eveneens met of zonder infinitief gebruikt,
maar behoort meer tot de schrijftaal, terwijl proberen
spreektaal (eolloquial) is. Trncht het schip van de kust
af te houden.
Probeer het eens. Probeer het zeil te strijken.
Beproef het eens. Beproef het zeil te strijken.
In een zin met een zelfst. nw.: Probeer deze sigaar eens,
betekent ,,proberen" echter niet ,,proberen te doen," maar
,,zie, of hij goed is."

18.
1.

2.
3.
4.

Ee1n zoimermorgen in 't veld.

Hoe vroeg de zon opkornt en wat voor kleuren dan
de lucht veri.oont.
Wat de huisdieren doen (koeien enz.). Welke menserl
men 'i Mrst buiten ziet.
Wat de vogels doen en 0£ men nog andere dieren
in 't veld ziet, behalve de huisdieren.
Hoe de frisheid van de vroege morgen langzamerhand
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verdwijnt e~1 hoe lang men dus maar van de koelte
kan genie ten.
WOORDEN:
helder =clear, bright.
melken (molk, gemolken) =to
milk.
de emmer =the pail.
karnen (zwak) =to churn.
de boerin =the farmer's wife.
vluchten (zwak) =to take to
flight.
de wilde eend =the wild duck.
de vink =the finch.
gloeiend heet =burning hot.

he~

opkomen van de zon =
sunrise.
blauw =blue.
rose=pink.
lichtgeel '=light yellow.
loeien (zw .) =to bellow.
blaten (zw.) =to bleat.
kwelen (zw.) =to .warhle.
de haas =the hare.
de reiger =the heron.
het ontbijt =the breakfast.
de dauw=the dew.

1.
2

3.

4

5.

\

l

AANTEKENINGEN.

Verwar kwelen niet met kwellen=plagen (to tease, to worry).
fris = koel (refreshing, cool).
.
vers=niet oud of oudbakken (not stale).
fresh water (als tegengestelde van ,,salt water")=zoet water.
Vertrekken kan nooit met een lijd. vw. gebruikt ~rden (is
onovergankelik).
verlaten is niet alleen overgankelik, maar het lijdend vw.
moet altijd in de zin erbij staan.
Wij vertrokken om vijf uur.
Ik verliet het huis om vijf uur.
Bij vele andere overgatik. ww. kan het lijd. vw. verzwegen
(=understood) zijn. Bij verlaten nooit.
B.v. Ik eet. Ik eet een appel.
To grow (overgank.) =kweken, telen.
to grow (onoverg.)-= groeien.
Laat wordt gebruikt, als men niet aan een vastgesteldo (fixed)
tijd denkt.
Te laat, als men aan een vastgestelde tijd denkt.
Als een jongon uitgaat en zijn vader zegt hem, dat hij
om negen uur thuis moet zijn, maar hij komt om vijf
minuten over negen, dan is hij te laat.
Heeft zijn vader niets gezegd en komt hij om elf uur,
b.v., dan kan men zeggen, <lat hij laat is, niet te laat.

I

I
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fl

7.

Daar een trein op een vastgestelde ti)d moet aankom'en,
r1rnn men dus nooit zeggen, dat een trein laat is, allElen
maar tc laat. Zo ook is men niet iaat voor de trein,
maar te laat.
,/;;/chieten betekent to fire of ook: to kill an animal (een dier
doden).
Van mensen zegt men doodschieten.
Ik schoot een haas.
De soldaat schoot iijn vijand dood.
Ik schiet met een geweer.
Men kan dus wel spreken van ·vogels schieten, maar
-hiet van mensen schieten.
.·
Als h~t diff of de persoon niet dood zijn, gebrtfikt
men 1ro11de11.
Out of=uit en niet: uit van.
I was out of bed at 4 o'clock= Ik was om viPr nur
nit bed.

1.f).

1.

2.

3.

4.

5.

Lief· en leed op school.

De eersi;_e ti.id op school. Men denkt aan ZIJn ouderlik huis. Sommige oi'.1dere leerlingen zijn onvriendelik.
Na een paa.r weken leert men de school en de andere
lee'rlingen heter kennen en men doet mee aan
allerlei dingen, die het 'leven aangenaam rnaken.
Het zich' onderwerpen aan de regels van de school,
als men thuis veel vrijheid gewoon is, is niet
. altijd aangenaa rn.
Als men hard zijn best doet en toch zijn doel niet
kan bereiken, is <lat ook onple'zierig. Daar staat
tegenover, dat bet zeer aangenaam is, a1s men zijn
ijver beloond ziet.
Wat de grootste plaats inneemt, de aangename of
(Je onaangename kant van het" schoolleven.

WOORDEN:
het zwembad =the swimminghet heimwee =home-sickness.
het 'verlangen =the longing.
bath.
verklikken =to tell tales (to
:zich inhouden =to restrain
inform).
oneself.
de nieuweling = freshman
·bet voetbalspel =football.
(new-comer).
krikket =cricket.
treiteren (zwak) =to bully.
de wandeling =the walk.
de plaaggeest=the ,bully.
straf krijgen ~to be punished.
kaatsen =to play fives.
strafwerk • tnalren =to do an
•• 'i~p~ition.
moeten schoolblijven =to be
kept in.
blokk~n =to "swat" (work
hard).
the schietbaan = the riflerange.
een prijs krijgen =to get a
prize.
1.

2.

3.

4.

~·

t\ANTEKENINGEN.
to make co:ff ee = koffie ze..ttfil.li.JJ.iet ,,maken."
to make tea= tee zetten.
de gymnastiekzaal =the gymnasium.
het gymnasium= een hogere school, waar Latijn en Grieks
warden onderwezen (grammar-school).
:I'.(l learn= leren (in het geheugen prenten, zijn kennis vermeerderen).
To learn= vernemen (vernam, vernomen), als het betekent
,,het horen van nieuws."
strict= (1) strikt en (2) streng.
strikt kan als bijv. nw. nooit predik~tief gebruikt warden
(staat dus altijd voor een zelfst nw.).
streng kan 'zowel predikatief als attributief worden gebruikt.
strikt wordt gezegd van een b.auwkeurige gehoorzaamheid
aan voorgeschreven wetten.
streng van de manier van optreden van een persoon.
Daarom zegt men ook metafories een Strenge winter en
niet een s:trikte winter.
De meester was zeer streng; hij eiste strikte gehoorzaamheid.
I was t~ld = Mij werd verteld (Er werd mij verteld).
De zin is eigenlik onlogies in het Engels omdat een
nominatief staat, waar een datief bedoeld wordt. Dit
wordt in het Hollands niet gedaan. Dus in zinnen ,als:
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-6.

He was ordered to do it. She was asked to play. We
were requested to go enz., moeten he, she. wo m 't Hollands vertaald warden door hem, haar, ons.
Holidays= Vakantie.
A holiday= Een vakantiedag.
Vakanties "wordt alleen gebrtiikt, als men er verschillende per\oden vakantie mee bedoelt.
B.v. De vakanties aan deze school zijn lang, in de
zomer hebben we acht weken en in de winter
zes.
Elk jaar hebben we vier vakanties, met Kerstm}s,
met Pasen, in de winter en in 't najaar.

20.

1.

2.
3.
4.

Mijn oude:rlik huis.

W aar het ligt. Hoe het er uitziet en hoe de omgevrng is.
Welke herinueringen je eraan hebt en waarom je er
altijd van zult houden.
v ertel wa t me er van die herinnerin gen, b. v. om tren t
de diernn en ·de naturellen, die je er lange jaren·
hebt gekend.
W aarom het zo heerlik is een gelukkig ouderlik huis
te hebhen gehad, vooral als het latere leven
moeilik en soms droevig wordt.
WOORDEN:

de plaats=the farm.
de wingerd=the vine.
'de peperboom = t1:te peppertree.
de avondlucht=the eveni~1g
air.
het rieten dak =the thatched
roof.
de vruchtboom =the fruittree.
de zomeravond =the summer
evening.

de buurman (mv. buren) =the
neighbour.
de jaoht=hunting.
de visvangst =fishing.
het verleden =the past.
terugzien op (zag terug,
teruggezien) = to look
back upon.
het wild =the game (wild
animals).
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~AN'l'EKENINGEN.

1.

Niettegenstaande (notwithstanding) moet altijd· voor ee:ri'
zelfst. nw. of vnw. staan.
Desniettegenstaande =and yet, notwithstandin~ this.
Ni@ttegenstaande zijn ouderdom is hij gezond.
Hij was ziek, desniettegenstaande ging hij uit.
In plaats van het lange ,,desniettegenstaande" gebruikt
~en echter liever en toch.

2.

Ontw<tken is zelf wakker warden (intransitief).
wekken is een ander wakker maken (transitief).
wekken kan dus ook namen van levenloze dingen als onderwerp hebben, b.v. een klok; ontu:aken nooit.

3.

Thus is zo; het hollandse woord dus betekent therefore.
· In mijn ouderlik huis bracht ik mijn gclukkigste jaren
door en dus -zal het steeds bij mij in dankbare herinnering
blijven.

4. ·nuur is wat veel kost (expensive).
Duurzaam wat niet gemakkelik vergaat of verslijt. (durable,
lasting).
Ook figuurlik, b.v. duunmme vriendschap.

5.

Allen ,(all) wordt altijd gezegd van een zekere groep personen;
is dus altijd min of meer beperkt. ledereen is geheel
onbeperkit.
Allen waren het met mij eens=Allen, die daar waren.
le~ereen zal het met me eens zijn=Alle mensen.

6

Achterlaten =to leave behind (iets ergens la ten, vaak bij
vergissing, als men zelf weggaat).
nalaten wordt van een erfenis gezegd (to bequeath).
Bovendien heeft nalaten de betekenis van: niet doen (to
omit).
Achterlaten zegt men ook met betrekking tot vrouw en
kinderen, die na de dood van de man en vader achterbliJven.
n.v. Hij heeft zijn vrouw en kinderen in armoede
achtergelaten.
· [Zie ook nog Opstel 18. Aant. 3 voor ande11e vertalingen
van 't Eng. (to leave)].
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21.

Voordelen van reizen . .

1. Het reizen geeft een betere kijk op de wereld en leert
ons allerlei dingen, die niet uit boeken zijn te
leren.
Het is goed voor b~droe£de mensen 0£ mensen, die te
veel aan zichzelf denken, want het leidt hun gedachten a£.
Het leert ons beter en rechtvaardiger over anCl.eren
oordelen, <laar we verschilleude kanten van zaken
z1en.
Het geeft ons groter zeHvertrouwen en vaak meer
moed, daar we soms in gevaren komen.
Het· maakt onze geest frisser, zodat we later beter
ons gewoo~ we·rk kunnen doen.

~·

3.

4.
5.

WOORDEN:
eenzijdig =one-sided, partial.
de wereldkennis = worldly
wisdom.
de afleiding =the diversion.
.een verkeerde voorstelling =
a wrong idea.
de zeden en gewoonten=the
habits and customs.
ihet buitenland =foreign countries.
ingebeeld =imaginary.

waardei;en (zwak) =to appreciate.
do overschatting = over-eetimation .
vselzijdig =many-aided.
de omgang =intercourse.
vermoeid ,,;,, tired.
uitgeput =exhausted.
belachelik = ridibulous.
kleingeestig =narrow-minded.
de rassehaat ~racialism.

AANTEKENINGEN.

1

De vreugde heeft zelden het mv. vreuuden, meestal zegt men:
d~~~ns.

2

\

De genoegens van het reizen zijn velerlei.
halve kan bete)l:enen besides en erecept.
Behalve per boot kan men· ook per trein reizen (incluive = ins~d).
Behal'iTe in de va.kantie kunnen de meeste mensen nooit
p reis gaan (exclusive=
uitsluitend).
......... ,,,..~,,,~~
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3.

4

Bovendien =Besides this (that).
Reizen is niet alleen aaugenaam, maa~· bovendien leerzaam.
Lere·n lrnn betekenen zelf iets in het geheugen opnemen (to
learn) of iets bij anderen in het geheugen trachten te
brengen (to teach).
Onderwijzen is alleen "to teach," kan slechts met lien persoon
als onderwerp gebruikt warden en wordt nooit door een
infinitier gevolgd.
Lerw kan in zijn tweede betekenis (to teach) ook een abstrakt
woord als onderwerp hebben en kan wel door een infinitief
gevolgd w01tlen.
Ik leer mij n les.
Hij onderwees mij [inJ de algebra (het Latijn).
Het reizen leerde mij andere gewoonten waarderen.
Mijn moeder leei:do me breien.
To increase (intrans.)= vermeerderen of toenemen (nam toe,
toegenomen).
~
'l'o increase (trans.)= vermeerderen.
Van een som geld, di~ voor iets betaald moet worden,
zegt men verhoge1C.
Zijn kennis nam zeer toe door die r~is (of: vermeerderde).
Hij vermeerderde zijn kennis door reizen (niet: nam
.toe)..
De ,g_emeenteraad verhoogde zi)n salaris.
De prijs van de suiker is verhoogd .

.22. ·Sport.

1.
2.
3.
4.

.5.

Ve1:schillende soorten van sport zowel voor oudere
als vo01· jong'ere mensen en in de verschillende
land.en.
Welke voordelen sport voor de geest en voor het
lichaam oplevert.
,
r
Welke sport vooral goe'd is voor de vorming van het
kar.akter.
Welk gevaar er. aan het beoe£enen van sport is ver,
bonden (Het veTzuimen van zijn plicht door zijn
haJ.>tsfocht voor sport) .
Het verkiterde van beroepsport. *
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WOORDEN:
de wedstrijcl =the competition.
de lichamelike ontwikkeling
=Physical development.
dl'i afwisseling =the ch_smge.
Amerika =America.
~adeel ~the disadvantage.
de beroepsport 7 professionalism in sport.
de naijver=the jealousy.
de samenwerking = the cooperation.

het geduld=the patience.
eerlik" =honest.
cle· inspanning =the exertion.
de uitspanning=the recreation.
behulpzaam =helpful:
snel handelen =to act quickly.
besluiten (besloot, besloten) =
to make up one's mind.
1
beroepsvoetballer = professional footballer.

AANTEKENINGEN.

Besl1iiten=zich vast voornemen iets te doen (to make 'Ill>
one's mind, to resolve).
Bf'slissen~ Een moeilikheid oplossen; ergens een eind aan
maken (to settle, to finish).
In het voetbalspel leert men snel besluiten.
De scheidsrechter (umpire) beslist, wie gelijk heeft.
Deze slag besliste de oorlog.
2. De ontwikkeling (van bet lichaam) =development.'
De ontwikkeling (van de geest) =educi:ttion.
Education:
1. de ontwikkeling = het gevolg van de opvoeding (al de kennis samen, die iemand
bezit).
2. de opvueding =bet opvoeclen (the educating).
Een man van grote ontwikkeling.
Hij heeft een goede opvoeding genoten.
3. The change: 1. de verandering (als iets totaal anders wordt).
2. de af~visseling (als het ene inpli:tats van het
andere komt om verveling te voorkomen).
Sport veroor.zaakt dikwels een gebele verandering in het
k.irnkter van jongens.
Sport is een aangename afwisseling na enige uren van
dudie.
4. 'fhe house was broken down= Het huis werCl afge broken.
Hir. health was broken down= Zijn gezondheid was gebroken.
5. Volkomen =Complete, quite.
volstrekt niet =not at all.
1.
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Ik ben volkomen gezond =I am quite well.
Hij is volstrekt niet gezond =He is not well at all.
Hij is niet volkomen gezond =He is not quite well .

•

23.

1.
2.
.3.

4.
5.

6.

Het

arme~blanken

vraagstuk.

Verschillende oorzaken, dat er zoiveel· arme blankeu
in het land zijn.
Natuurlike oorzaken (droogte, sprinkhanen enz.) .
Oorzaken in de sneUe o:pkomst van het land te vindeTu
(na de ontde:)rking van goud- en dia:µiantip.ijnen
veel buitenla.nders hierheen gekomen, meestal
beter ontwikkeld clan de mensen hier, zodat kon-kurrentie moeilik werd).
Aan .die mijnen werd veel meer aandacht g·eschonken
dan aan de landboiuw.
Soms zijn de oorzaken bij de arme blanken zel:f te·
zoeken (Gebrek aan energie; de transvaalse drank-·
wet).
Hoe de toestand te verbeteren (meer staatshulp ,aii.n
landbouw; meer ontwikke.ling; betere besproeiing).
WOORDEN:

de achteruitgang =the decline,
i:etrogression.
mislukken =to fail (miscarry).
de oogst =the har~est.
de vooruitgang =the progress.
de moed verliezen (verloor,
verloren) =to lose courage.
de subsidie =subsidy, public
grant.
de winst =the profit.
de kapitalist=the capitalist.
het graan=the grain (corn).
de fabriek =the factory.

de fabrikant =the manufacturer.
de gevangenis =the prison.
cre-ruiheid =the laziness.
de slordigheid =the slovenli-ness (carelessness).
het parlement =Parliament.
de invoerrechten• = import-duties.
een slappo tijd =a "slump'r
(dull time).
de struisvogel =the ostrich.
het voorschot =the loan (adv~nced money).
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AANTEKENINGEN.

:1. a.
b.
a.
b,

:2.
.;3,

They had made a dam= Ze hadden een dam gemaakt.
They had a dam made= Ze lieten een dam maken.
I had papered my room= Ik had mijn kamer behangen.
I had my room papered=lk liet mijn kamer behangen.
Waarom kan 'men in het Engels in beide gevallen (a en
b) het zelfde werkw. gebruiken (to have) en in 't Hollands
niet P
Omdat de plaats van het verl. deelw. duidelik maakt,
wat men bedoelt. In 't Holl. staat echter het verl. deehy.
altijd aan 't eind van de zin en daarom zou 't gebruik van
hebben in beide gevallen, hier dubbelzinnigheid· veroorzaken.

'fo-day = vandaag.
Now-a-days=tegenwoordig (niet: vandaag) .
To neglect: 1. T' erzuimen (zwak) : het niet doen van zijn
plicht.
•
2. T' er;waarlozen (zwak): zo wem1g voot iets
zorgen, <lat het slecht of onbruikbaar ,,,_or(j.t.
Men heeft
verzufmd in tij& de arme blanken te helpen.
1
Door al die ongelukken wordt de boer moed~loos en
verwaarloost zijn boerderij .

.4.

Dewijl=daar, omdat (deftige stijl, since) bijw. v. grond.
Terwijl=while, bijw. v. tijd .

..5.

Introduction: 1. invoering: het brengen van iets nieuws in
het land, b.v. gewoonten of machines.
2. inleiding: wat voor in een boek staat om
duidelik te maken, waarover het gaat.
The mover of a ~ubject (debat) =De inleider.
De invoering van nieuwerwetse' machines zou hier veel
goed doen.
Het boek begon met een lange inleiding.

•6

Liqueur = De likeur.
Liquor=De""drank (de sterke drank).

-:J.

T~e

farmers did very well last year= De boeren hebben verleden jaar goede zaken gemaakt.
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24.
1
2
3.
~-

De kranit.

Het nut van de kraut in de tegenwoordige maat--:.
schappij (handel, politiek, wetenschap, stads-·
nieuws enz).
Welke mensen kranten lezen en om welke redenen
(zie punt 1).
Welke goede of kwade invloed er van een krant kan
uitgaan (voora.l op pohtiek gebied, a.ls een kraut
opzettelik dingen anders voorstelt dan ze zijn).
W aarom men rlus rle kr.irnt wel ,,de koningin der
aarde" noemt.
WOORDEN:

handelsberichten =commercial
news.
binnenlands nieuws =home intelligence.
zeetijdin~en =shipping intelligence.
buitenlands nieuws = foreign
intelligence.
geboorten =births.
doo~berichten =deaths.
huweliken =marriages.
kerknieuws =.church news.
schoolzaken
educational
affairs.
. de mode=the fashion.
de advertentie =the advertisement.
het hoofdartikel =the leading
article.

beursberichten = list of ex-·
changes.
ingezonden stukken = letters'
to the editor.
nieuwsgierig
inquisitive,
curious.
belasteren =to slander.
de openbare mening=public;
a.pinion.
beinvloeden =to influence.
de editeur=the editor.
de berichtgever =the reporter,
het telegram= the telegram.
drukken (zwak) =to print.
de oplaag =the circulation .
the outer world= de buitenwereld.

.AANTEKENINGEN.
1. mode of living= Iev,enswiize.
2 nieuwsgicrig is hij, die allerlei dingen, meestal zonder belang,
~il weten, zonder dat ze hem aangaan (ongunstig).
weetgierig is hij, die zijn kennis wil vermeerderen met iets,
<lat waarde heeft (altijd gunstig).

L
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belangstellend is hij, die iets wil weten, o:Udat hij zijn mede1
gevoel 'vil tonen.
:3. veel=much, many.
zeer, heel=very.
In enkele uitdrukkingen ·kan echter zeer in plaats van
veel gebruikt worden.
B.v. They are too much inclined to eJ!iaggerate=Ze
zijn te zeer (te veel) geneigd tot overdrijven.
Het is niet zo zeer uit belang~telling als uit
nieuwsgierigheid =It is not so much from'
interest as from curiosity.
Very m ucli wordt alleen door zeer ved vertaald, als
"much" een uttributief bijv. nw. is (voor een zelfst. nw.
staat).
B.v. He has very much money=HiL heeft zeer veel
geld.
Als very much een hijwoordelike bepaling is, zegt men
in 't Hollands zeer.
B.v. I admired that deed 'VeT.IJ mvch=Ik hewonderde
die daad zeer.
Thank·you very much=Dank u zeer.
I iove him very much= Ik hemin hem zeer .
.4 De sociefoit =The club (-house).
Society (voor handel)= de maatschappij of de kompanjie.
Society (voor andere doeleinden b.v. "society for propagation
of the Gospel)= de vereniging.
Society (in algemene zin: "people")= de maatscha.ppij, de
men.sen.
He does not go much into Society= Hij komt niet veel
ornler de rpe11sen (Hij komt niet veel in de maatschappij).

25.
1.

2.
3.

De rol van de vliegmachine in de toeko;mst.

Wat in de laatst.e jaren al door de vliegma.chine is
gedaan en waarom men dus mag aannemen, dat de
ml van rle vlieg-machine 'in de toekomst. zeer belangrijk za1 warden.
Het be1ang voor rle handel1 en de post.
Het helang Yoor het personeverkeer.
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4.

5.

In een volgende oorlog de beslissende foktor waarschijnlik.
0£ de vlieghrnchiue trein en boot zal kunnen ve,rvangen.
WOORDEN:

<le schroef =\he screw (propeller).
<le vleugel =the wing.
<le bestuurder .=the pilot.
de uitkijker=the observer.
reusachtig =huge.
de' landingsplaats =the landing-place.
de snelheid =the speed.
beperkt =limited.
de hoogte =the height.
het
lu~htverkeer
aerial
naviga ti on.

het luchtschip =the air-ship.
bombarderen (zwak) =to bombard.
opstijgen (steeg op, opgestegen) =to ascend.
de verbetering =the improvement.
de veiligheid =the safety.
cl.e zwaarte=the weight.
de vracht=the load.
·de botsi'ng =the collision.
/

AANTEKENINGEN.
Z{}l~S

hij, die geen zorg besteedt, waar hij <lit moest
CI'O'en (een ondeugd).
Onb'ezorgd'l.s hiJ, die geen reden hee~t om bang· te zijn voor
• iets, maar zich ook niet ve.rbeeldt, gevaren te zien, waar
er geen zijn.
2. kloven (zwak) is door hakken in stukken verdelen (alleen van
vaste lichamen, de delen blijven gescheiden).
lclieven (zwak) wordt alleen gezegd van lucht of vloeistoffen
(de gescheiden delen verenigen zich weer).
3. de kost = het eten (the food).
de kosten=het geld, dat voor iets wordt uitgegeven (the
costs).
de onkosten = gewoonlik uitgaven, die bij de ,prijs van iets
komen (b.v. voor vervoer, verpakking.) Ook uitgaven,,
waarop men niet gerekend had.
4. a feasible plan= een uitvoerbaar plan.
uitvoeren : 1. to export.
2. to carry out.
5 to experience= ondervinden (ondervond, ondervonden).
\ an experienced traveller =een ervaren reiziger.
l.
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6.

an experienced sailor= een bevaren matroos.
Bevaren wordt alleen vaf zeeheden gezegd. Ervaren
kan van "iedereen gezegd- worden, die veel ondervinding
heeft gehad.
Operation is alleen operatie, als men denkt aan het werk van
een dokter (surgical operation).
The OPEHATIONS of the fiyina .corps in the fiild were most
usefnl. is echter: Tlef WERK van het vlieger.1korps in 't velil
was hoog.1t nuttia.
This 11cheme is in operation= Dit plan is in 'werking.

26.

1
2.
3
4.
5.

De openbare meining.

De grote macht van de openbare meni!1g, daar z~'het
' leven van een mens gelukkig of ongelnkkig kan
maken.
Of de openbare mening altijd gelijk heeft. Waarop
ze dikwels gegr9nd is (geruchten, ]aRter, de schijn).
Voorbeelden, dat ze iemands leven ongelukkig .maakt
of zelfa verwoest.
Hoe de kranten vaak een openhare mening maken,
die in het voordeel of belang van de, eigenaars van
de krant of van hun vrienden is.
'
Het is 11us nodig op z';n hoede te zijn eu een e"igen
mening te hebben, al iR die ook tegeng~G-aan
de open bare rnening.
WOORDEN:

de tiran =the tyrant.
tiranniek =tyrannic( al).
verwoesten =to destroy.
de goede naam =the good re-·
\
putation.
'n~t doel=the aim (object) ..
Wr~iken (zwak) =to reach.
dom'>;=stupid.
ongelooflik =incredible.
uitroeieTh.. (roeide uit, uitgeroeid "'-to exterminate.
'\.

verzinnen (verzon, verzonnen)
=to invent (a story).
vijandig =hostile.
zich hemoeien met= to interfere (meddle).
lichtgelovig =credulous.
in 't geheim =secretly.
het voorval =the occurrence.
bestrijden (bestreed, bestreden)
=to fight (zie opstel 16
aant. 5).
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- verzinnen' vooral van iets" abstrakts (eE;nt verhaal, eeµ leugen,
een middel).'
'
1
uit~inden 'vooral'vnn··iets konkreets (een' machiue).
~- vifandig is iemand die vijandschap of haat toont< in zijn
handelingen (allee!1. van personen).
~vijandelik wordt gezegd van iets, dat aan of tot de vijand
r behoort.
Zo· spreekt men.' van een v#a~er; omdat ·de
soldaten van <lit leger n.iet altijd de tegenstaµder haten.
Maar: De bevolking was vifand:iu gezind tege:qover de
reiziger_s.
Zo kan men wel spreken van een vijandelike kogel.
niet van een vifandige kogel.
The wrong=Het onrecht.
You are wrong=.Je hebt ongelijk.
That was a wrong guesR=Dat was een verkeerde gissing.
'.fhe right=Het recht.
You are right= J e hebt gelijk.
The right man in 'the right place= De rechte }lla'r: op d~.
rechte plaats.
Tha;t's the right way (to do it)=Dat is de goede manier.
Ongelijk (gelijk) hebben kan alleen 'van personen gezegd
worden.
.
Het bijvoeglik nw. "right" wordt meestal door goed
ver>taald. Soros door r'echt.
Lijden aa.n een ziekte.
Lijden onder een onrechtvaardige behandeling.
Hij leed aan de tering.
Een gevoelig mens lijdt onder de openbare mening, al~
die hem slecht gezind is.
'· Object (intention) =het doel.
Anders zo goed als altijd: het voorwerp.
The subject (opject) ,of •conversation= het onderwerp
van 't gesprek.

27.

We1rksrtakinge1n.

W e.rkstakinge:p. zijn vooral in de laatste eeuw v~orge
komen. Redenen (arbeiders zel£standiger, grater
behoeften, vaak gevolg van opsto'ken),
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2

3.
4

Verschill~nde soorten van stakingen (gerechtvaardigde en 01rgerechtvaar<ligde). Soms de schutd
van <le werkgever. Soros misbruik van macht van·
!le arbeiders.
Bot~iugen soms n,iet te voorkomen.
Hoe daardoor
rlieper haat ontstaat tussen kapitaal en arbeid.
Hoe werkstakingen te voorkomen (Rechtvaardige
behandeling van arbeiders; aan hun grieven te
gemoet komen, aandeel in de winsten).
WOORDEN:

de staker =the striker.
~ hongerl~n = starvation
wages.
een voldoend loon= a living
wage.
de vakantie =the 'holidays.
het aantal uren =the number
of hours
d~W:a.aier (opstoker, opruier) =the agitator.
de...,..Qnderkru1 per =the blackleg ("scab").
de volksredenaar =the popui
lar orator.

het ontslag =the lock-out.
de gewapende macht = the
armed forces.
de grief = the grievance.
de toenadering =the r~conciliation.
de op loop =the riot.
de steun=the support.
d.~ optocht =the procession.
het gepeupel=the rabble.
maatschappelik=social.
zich verzetten tegen =to revolt against.

AANTEKENINGEN.
to strike ~ork) =staken (zwak).
to strike (=to beat)= slaan, sloeg, geslagen.
(Zie Opstel 7 Aant. 2) treffen, trof, getroffen.
to strike a rock= op een rots stoten.
to strike a match== een vu11rhoutje aaristeken.
to strike a camp =een k!).~en.
to strike gold (oil)= goud(olie) ontdekken.
It.,strikes me=H.et valt me op.
2. I agree with you= Ik hen het me je eens.
The interests of employers and labourers do not agree=
De bel'angen van werkgevers en arbeiders lwmen niet
1.

01iereen.
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3

4

5.

6

'l'his food does not agree with me= Ik kan dat eten niet
verdragen.
Het eens z#n wordt alleen gezegd ,van person11n (niet
van hun uiterlik, maar van hun meningen).
Volgen wordt met zijn vervoegd, als het gebruikt wordt in ·de
letterlike betekenis; met hebben als het in de figuurlike
betekenis wordt gebruikt.
De arbeiders zijn de. patroon tot aan zijn huis gevolgd.
Men heeft in de ene fabriek spoedig het' voorbeeld van
1 de andere gevolgd.
·
de patroon (employer) mv. de patroons.
de patroon (cartridge) mv. de patronen.
het patroon (pattern) mv. de patronen.
Demand and supply= Vra~g (de) en aanbod (het).
Er is veel vraag' naar wollen stoffen.
Als"er' lie veel aanbod is op de arbeidsmarkt, ontataat
er ontevredenheid onder de arbeiders.
·
Once more= N og eens.

28.
1.

2.

i3

4.

De m:acht van 't voorbeeld.

De mens wordt niet alleen gevorm<l door wa;t hem
door z'n onderwijzers en ouders opzettelik wordt
g~leerd.
Het voorbeeld· van andere mensen hee£t vaak grote
invloed op zijn karakter. De macllt van goede'
voorbeelden. Houden terug van kwade dingen en
leren bovendien goede. Voorvallen, waaruit dit"
blijkt.
De macht van slechte voorbeelden. Gevaar bij de
keuze van ma.kkers. Kinderen volgen gauwer een
slecht dan een goed voorbeeld. Voorvallen om dit
duidelik te maken.
Spreekwoord: Leringen wekken, maar voorbeelden
trekken. Daarom moet men trachten te zorgen
voor goede voorbeelden rondom hen, wier l~arakter
nog moet gevormd warden 0£ niet sterk genoeg is
om verleiding te weerstaan.

L_
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WOORDEN:
de invloed ::the 'influence.
'Uitoefenen (oefende uit, uitgeoefend) =to exercise.
kiezen (koos, gekozen) == to
choose.
de deug,d =the virtue.
de ondeugd =the vice.
de oprechtheid thi:i ·sincerity.
navolgen · (volgde na, nagevolgd) =to follow (figuurlik).
verleiden (zwak) =to seduce.

=

\
bederven (bedierf, bedorven)
=to spoil.
.vloeken (zwak) =to swear (use
swear-words).
de held =the hero.
de heldedaad = the heroic
action.
· v~orbeeldig'~ exemplary.
het gedrag=the conduct.
liegen' (loog, gelogen) =to tell
lies.
de lengena'ar=the liar.

AA ~TEKENINGEN.
1.

to take exercise= beweging nemen.
to practise= ~ich oefenen.
If you want to learn to' play well, 'you must practise
a great deaf= Als je goed wil leren spelen, moet je je
veel oefenen.
2. navolgen (zie opstel 27 aant. 3).
3. to swear (ari'·o'a'th) ='zweren,' zwoer, gez~\;oren.
to fester= zweren, zwoor, gezworen.
4 li~gen (loog, gelogen) =to tell .lies.
liggl"TI (lag, gelegen) =to lie down. leggen (l,egde, gelegd) =to lay down.
5. Het engelse woord f'will" kan soms in 't Hollands zijn ,,z'al,"
soms ,,wiL" Om -het verschil te vinden, moet men er aan
den1Fen, .\l~t ,,wjllen" in 't Hollands altijd werkelik een
werking van de wil betekent, nooit alleen toekomst.
Children w.ill ~!ways do wliat they see others do" is dus:
Kinderen willen altijd doen, wat ze anderen zien doen.
Want ·hier is d13 wil uitgedrukt. De zin: Will ·you
come to-morrow? kan twee betekenissen hebben. Als hij betekent: Do you wish to' come? dan.zegt men in '.t'.Hollands:
'J.Fil je morgen komen? Als het eenvoudig. een toekomst
uitdrukt (misschien komt de aangesprokene tegen zijn zin)
dM! :r.egt men : Zul je morgen komen?
6. t6 assume (t~ suppose)= verondrrsfrll~n (:r.wak).
td assume (to· ·pretend to)= zirh aanmafigrn (ma£igde aanr
aangematigd).
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7.

nadoen kan gunstig of ongunstig zijn.
naapen veronderstelt, dat, de. persoon, di,e, di~ doet, zich belachelik maakt.
nabootsen is het uiterlik van iets na.doen, in schijn 't zelfde
doen, soms zo goed, dat '·t veel op 't o,ors~ronkeli,ke lijkt.
navolgen wordt gezegd van goede yoorbeelden.
"
\
'\

29.
l.

2.
3~

4.
5.

T·ijd· is geld. ·'

De twintigste e~uw is een e,euw ,,yan vooruitgang,
van elektrisiteit en stoom.. Daarom is dit flp:reekwoord vooral toepasselik op deze eeuw. Alles mo~.t
snel worden gedaan.
Tijd is geld voor de handwerk,sman. Hoe sneller hij
kan werken, des te meer kai1 hij verdiehen,
'l'ijd is geld voor de £abrikant en de groothandelaar,
die in korte tijd in vers''ohlllende.oo:rdflp v~p-.d~'wereld
voor h-qn zaken nioeten wezen.
,
'fijd is"' gel.c:t ook, voor de geleerde,..want..het leven is
zo kort, dat elke minuut ervan moet gebruikt
worden om iets groots tot· stand te kunnen brengen.
Hij, die niet voelt, dat tijd geld.is, verspilt" een kostbaar kapitaal en zal waarschijnlik aan 't ~ind
van zijn leven met wroeging erop t€rugzien.
I

'
WOORDEN:
de middeleeuwen =the Middle
het publiek=the public.
Ages.
beha;rtigen=to have at heart.
1
de postkoets = ;the , st~g\l,d~. til:a:k.~tJie. t?-sk.
coach.
· ., .,
' oris · levensdoel =our aim in
een slakkegan~ = a snail's
l~fe.
pace.
de gerieeskund~ =='the art of
de konkurrentie ='the comhealing.
petition.
de natuurkunde=physics.
de kollega =the colleague.
de luiaard =,the 8,luggard.
de meded,inger (konkurrent)
verkwisten =to squander, Ito
wa~t~ away. '
=the competitor.
de sneltrein = the expressde wroeging =remorse.
train.
nutteloos =useless.
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'f.

V~rwar niet conc,urrence met konkurrentie. Concurrence is de

m~dewerking of de overeen~omst .
•to concur =.overeenstemmcn.
konkurreren =to .compete.
2 tellen =to count.
vertellen=to relate (b.v. een geschiedenis vertellen).
3 to forego·= (l) voorafgaan (ging vooraf, voorafge~aan) als men
spreekt\ over dingen, die in zekere orde op
elkaar volgen.
= (2) 6poffer.en (offerde op, opgeofferd) of zich ont- ·
zerJ(Jen, als ·men meent: missen, geen' gebruik
kunnen maken van iets.
a foregone conclu~ion =een uitgemaakte zaak.
4. however= hoe . . . ook, als het de ,, wijze waarop" of ,,een
hoge graad" aanduidt.
However intelligent he is, such a man cannot compete
with his colleagues= Hoe kna p hij ook' is, ~ulk een man kan
niet \net z'n kollega 's konkurreren.
However= Pchter, als het een tegenstelling uitdrukt.
In our century, however, such things are' impossible.
In onze eeuw echter zijn zulke dingen onmogelik .
• Echter kan nooit aan 't begin van een zin staan.
5. Opmerkelik =remarkable (wat waard is opgemerkt te worden).
opIJl~rkzaam =attentive (oplettend).
6. It is all up with him= Het •ziet er slecht voor hem nit.

~o.

l.

Eerst gedaan en dan gedacht
Heeft menigeen tn 't leed gebracht.

Spreekwoorden geven de overgeleverde wijsheisl van
de va<leren en zi.in door het volk vaak op rijm
gebracht. Dit is hiervan f,len voorbeeld. De hollands-sprelwnden zijn bekend om hun *bedachtzaa.mheid. Dit spreekwoord is een der meest
bekende.
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2.

3.
4.
5.

6.

Kan vaak toegepast warden. Er is dikw~ls een
soort van *leeclvermaak over het ongeluk, dat
anderen d60;-=aomhe1d iW"er zich brengen.
Iemand ,koopt ietH en wonlt bedrogen door. eigen
schulcl.
Een handelaar ~'belegt geld in een onderneming, die
hij niet goed genoeg kent en verliest zijn geld.
De mensen zeggen vaak dingen, waarbij ze niet
• nadenken en daar moeten ze later voor bo.eten.
Bedachtzaamheid en ~voorzicl}tigheid zijn nodig in
het leven. Op elk gebied komt de man, <lie niet
nadenkt,. bedrogen uit.
'
WOORDEN: /

bedachtzaamheid
cautiousness.
prude voorzichtigheid *
dence.
het leedvermaak* = mischievous joy.
zich bedenken (bed[\cht, bedacht) =to consider:
geld belegg!!n* = to invest
money.
ondernemen =to undertake ..
de dwaasheid =the foolishness.
de schande=the shame.
de schade =the damage (loss).
de

worldly
de levenswijsheid
wisdom.
het berouw =the repentance.
zich vergissen (zwak) = to
make a mistake.
de goedgelovigheid =credulity. ""
'beetnemen (nam beet, beetgenomen) =to take in (to
deceive).
de~er= the swindler.
bankroet ' gaan =to go bankrupt.
verantwoordelik =responsible.

AANTEKENINGEN.
1

To despair= wanhopen. Dit werkw. kan nooit door het voegwoord ,,dat" gevolgd worden, maar moet gevolgd worden
dooi· een infinitief of een bepaling met het voorzetsel aan.
Hopen echter kan gebruikt worden met een voegwoord of
met een infinitief.
Men wanhoopte aan ziin herstel.
/
Ik wanhoopte er aan ooit die fout weer goed te maken.

1'11
Ik hoopte spoedig die fout goed te ·maken (dat ik
,
to acq.nit: (1) vrifspreken (sprak vrij, v:rijgespro_ken) wordt
·
gezegd van 'eei:{ 'r'echter. bf jury.
(2) zich kwif ten van (kweet; gekweten) wordt
1
gezegd van een taak.
de nood =need, want, distress (de ellende).
de noodzakelikheid ='the necessity (wat nodig is).
naamloos,,;, zonder naam.
nameloos = zeer groot (bijna. 'Uitslnitend van verdriet).
Eerst handelen en daarna Qver de daa«;l nadenke~ heeft
vel~n nameloze ellende berokkend.
'
.
de ·a./de =de juiste opeenvolging van din.gen.
de order=het bevel (command.).
houden van= aangenaam vinden (tp like).,
honden voor=denken, dat :~ts zo is (to take for~
spp~dig.die fout 'Y'illH'. go,eP. ma);:~n z,o~).

:2.

8.
4

5.
6.

31.
1.

.,. 2.
3.

4.

5.

6.

A1rbeid adeU.

Wat ,,adelt'" Jetterlik betekent en wat we er hier
onder verst.aan moeten .
A.rbeid betekent niet alleen handearbei·d: en qok niet
alleen werk,in. dienst van de w~t.e.ns.cha;r..
A.ls een handwerks:riJan zijn werk goe<l en met lust
doet, zal zijn karakter er ·beter door warden en is
hij d,oor zijn ~rbeid *achtenswa~ar~ig.
De geleerde kan zeer veel goed doen door zijn arbeiP,;
m:aar alleen als die· arbeid tot heir van 't mensdom
is, adelt hij de werker.
De staatsman kan eveneel'ls do<'lt zijn arbeid gea.deld
warden, mi ts )1ij .Opl'.echt ·en *onbev.ooroordeeld te
werkgaat.
krbeid adelt iede'r mens, 'in hoge' of' lage kl'ingen en
zonder arbe1d zou het leven dqelloos en treurig
zijn of zoals een schrijfster zegt: .,,, Welk een arbeid
ZOU het leven zijn zoiJ.der arbeid. 1 '
l

~

•\

·

'

'I

I

J
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WOORDEN:
achtenswaardig* = ho110ura blG.
de betre]/:king =the situation.
de studie =the study.
veredelen =to ennoble (ele_vate).
de edelman =;;th.~ ,npb~ew!l-I\· ,., ,
zwoegen (z~vak) ;,,, to toil. ' '· ·
de verachting =contempt.
de hoogmo.ed,= pride. . 1
de dankb~arheid = grati:f-,ude;...
de vlijt = dilige~ce.
·

maatschappeli~e, ladder=
the sqci~l la:dder.

de

i

beroi:imc;l =famous.
het onderzoek (mv. de onder1
zoekingen) =research.
wet!3~1scha PP.~~~k ,'f= s<;ientific.
het heil =the welfare.
het zelfbewustzijn = self-consciousness.,
'
on bevooroordeel\i * = un biassed.
..

j

·'

'·

'·'

'l

AANTEKENINGEN:
de betrekking : li•.sitilation (het 1 ambt of beroep).
2.·;relation·, (de verhouding; , waarin twee of
. meer di:µgen tot elkaar staan).
.
the situation is ook: : de, toestand?· ais men w:il aanduiden,
hoe iets is.
The situ~tio~ is improving=De toes(and ·verbetert.
2.1 beroemd = bekend door 'goede 'daden.
berucht = bekend door slechte daden.
vJrmaara =.bekend door een of andere biezonderheid (vooral
van ding1m'of, pll}a~sen, uiet. yan. dade~~).
.
be{oven =to. wo'JUis~ (zel):gen, d.at mel;l jets doen 1>ml).
geloven =to believe (iets als waar aannemen).
de belofte =the promise (wat men belooft).
de gelofte =the vow (een ,plechtige belofte aan God of de
heiligen).
het geloof=th'e faiili, belief (wat men gelooft).
4. verkieslik =preferable· (wat beter is dan iets anders).
verkiesbadr'= eligib1e (wie gekozen kan worden; alleen van
personen).
Een kort en welbesteed leven is verkieslik boven een
lang en nuttelods b~J,aan.
Hij is te jong,. hij is niet verkiesbaar voor de Volksraad.
Dan'ken altijd van iets aafigenaams of goeds.
Wijt$n altijd van''iets slechts of onaangenaams
Wie niet arb'eidt ·en zich verveelt hee.ft dit aan zichzelf
te wijten.
1
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6.

A.ls men op zijn oude dag tevreden op zijn l~ven terugziet, is dit voor een groot deel aah nuttige arbeid te
danken.
the study (kamer) = het studeervertrek.
theI study (he1' studeren) .=de studie.

32.
1.

2.
3.

4.

De bete,ke,nis van de drukpers- voor een volk.

In een land, waar d~ drukpers niet algemeen is,
blij£t het volk in onwetendheid. Hi.i dient dus
voor de a.lgemene ontwikkeling van een volk.
Boeken en kranten houden een volk op de hoogte van
nieuwe ideeen en uitvindingen en stellen het in
staat met andere volken te konkurreren.
Maar de drukpers kan oak een slechte i-nvloed hebben.
J oernalisten staan vaak in dienst van een bepaalde
partij en stellen alles eenzijdig voor, oorlogen
warden kunstmatig gem,aakt, het welzijn van het
gehele volk wordt opgeofferd aan de belangen van
enkelen.
De hetekenis zou van veel gunstiger aard zijn, als
hij, die iets laat drukken, zich altijd eerst afvroeg,
of zijn werk" het geluk van de mensheid zal bevorderen"'
WOORDEN:

machtig =mighty, powerfur.
de invloed =the influence.
de bekrompenheid = narrowmindedness.
·
de voorstelling .van de feiten
=the representation of
the facts.
de wijsheid =the wisdom.
onderdrukken = to 'suppress
(oppress).
het geweten """the conscience.
benadelen (zwak) =to wrong.

bevoordelen (zwak) =to favour
(patronise).
zich verlitgen (zwak) =to lower
oneself.
verminderen
(zwak) = ip
lessen (decreaseJ.
vermeerderen (zwa~) =to increase.
de welvaart =the prosperity.
de tegenspoed=the adversity.
de wereldmarkt:;: the world's
market.
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AANTEKENINGEN ..
zich vernederen kan een gunstige of een ongunstige betekenis:
hebben b.v. men kan zich vernederen voor de, Heer; het
wordt vaak gebruikt om een innerlike behoefte uit tedrukken, die een edele oorsprong heeft.
zich verlaaen is altijd ongunstig en kan dus alleen gebruili;t.
.worden van dingen, die een mens slechter maken. 7
lessen (alleen van dorst) =to quench.
te lessen=verminderen.
lopenbaar=public(ly), wat voor ieder vrij of toegankelik is·
openlik = open(ly), wat niet in het geheim gebeurt.
Een openlike beschuldiging komt in deze kqmten zelden:
voor, maar toch stichten ze kwaad door laster.
bet begin =the beginning (de aanvang).
bet beginlel=the principle (de reden waarom of de gi-orn!
waarop iets gedaan wordt).
grondia = diepgaand, eigenlik tot men bij de grond of oor-zaak van iets komt (thorough).
gegrond = wat een goede grond of reden heeft.
B.v. De koopman kan uit de kranten een grondige studiemaken van vele dingen, die voor zijn vak van
bela:qg zijn.
Men heeft soms gegronde redenen om zulk een
joernalist van opzettelike leugens te verdenken.
0

33,

i.'
2.

3.
4.

De invloed van een oorlog op het volkskaraktel".

In een oorlog komen de laagste hartstochten van
sommigen te voorschijn, oij anderen e.chter wordt
het karakter er door verbeterd.
Zo ook gaat het met een geheel volk. De ruwheid
zal allicht toenemen, maar aan de andern kant zaI
het menselik gevoel voor 't lijden van anderen
misschien dieper warden.
Een oorlog maakt een volk geharder en geef_t het
meer zelfbewustzijn. (Voorbeelden' uit de ge-schiedenis) .
Maar ook brengt een oorlog, waarin de overwinning·
wordt hehaald, \)en volk soms tot "zelfoverschattingen veroveringszucht.
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Konklusie. Is' Clus een borlog in 't algemeen gunstig
0£ ongunstig voor .4et kara~ter van' ~en volk?

WOORDEN!
.de nioed =the courage.
d"l h!latT'th~ hahed.
te vuur en te z~aard verde wreedheid =the cruelty.
.de zelfoverschatting* = overwoes~ell,,,,;; to put to fire
.estimation of oneself.
and sword.
.de zedelikheid =the morality.
de dertigjarige oorlog = the
de Romeinen=;the Romans.
thirty years 1 war.
,,(le Grieken =the Greeks.
de 1Napoleontiese oorlogen=
.de menseliefde =love' of man'the, N~poleon:ic w~rs.
kind.
de vernedering =the humilia,
tlon.
ihet zw;iard (meestal fig.) =the
het bloedbad ,;_·the slaughMr.
sword.
;· (ca'.rnage).
·
,de vernieling = the destruction.
een oorlog op l"even en dood
=war.to the.death.
net medelijden =the pi~y.

1.
'2

AANTEKENINGEN.
zedig =modest (bescheiden, niet veel' van :Zicihzelt denkend).
zedelik =moral (wie of wat niet met de godtlelike en menselike
wetten in strijd is).
"
0111uitsprekelik =unspeakable, unutterable (wat buitengewoon
gtopt· is; Vo'oral'"'vari\ vretigd~ en :sllia:ft).

";,'

1

<

onuitspreekbaar=unpronounceable (een woord zo lang of zo
moeiiik, dat het niet uit te spreken is).
.,
'
..3. V oor "t~ be killed in war" heeft het N ederlands ~en woord
n.l. sneuvelen. Bij· bet geb'ruik hiervan Jl!Oet men er
echter aan denken, dat de engelse nitdruklting altijd
lijdend (passiVe) is, terwijl het hollandse woord nooit lijdend
kan zijn. Dus: He was killed (in war) =Hij sneuvelde.
He had been killed (in war) ;=Hij .was gesneuveld.
Zo ook: to be drowned= verdrinken.
,
verdronken warden· kan alleen gebr~ikt worden, als men er
mee bedQelt, <lat iemand, zoals vroeger gebeurde, na een
rechterlik vonnis, door de beul gedood wordt door middel
van verdrinken of als men bedoelt, dat een <lier opzettelik
, door de mensen wordt gedood door verdrinken.
4 De kracht wordt vooral in letterlike z~n gebruikt,,het duidt de
oorzaak van een werking aan.
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de macht wordt meestal figuurlik gebruikt en ziet op bet
uitoefenen ,van invloed.
All the world over= In (door) de gehele wereld.

34,'

1.

2.
3.

Boeken.

Se<lert de eeuw, <lat de. boekdrukkunst werd uitgevo:nden, hehben de boeken een veel gro'ter invloed
op de wereld gekrngen dan v66r de tijd, doordat
ze meer algemeen hezit werden. De *Hervormingz:on zo:llrl~r hoeken O!l~enkhaar zijn _geweest.
,,Een goed hoek is een goed vriend." Welke invloed
goede hoekeu op iem,a,nd13 geest en karakter kunnen
uitoe£ene11.
Maar' e1· zijn ook :;;lechte hoeken. Welke invloed die
uitoefenen kunneri.
\.V aarom men dus voorzichtig moet zijn in de keuze
van zijn l~ktuur (:;;lechte boeken zijn n'adelig voor
g-ee:;;t eu karakter, maar· vele hoeken, die niet bepaalcl slecht zijn in die zin, zijn het, omdat ze niets:
betekecr1en en het lezen ervan tijdverlies is).
j

4,

WOORDEN:
onzinnig =absurd.
handschrift = the manuscript.
verrijken =to enrich·.
de Hervorming* =the Reformet graagte gelezen worden
,mation.
=to be read eagerly.
opwekken tot . . . =to stimude ma rskramer =the pedlar.
late to . . .
de blik verruimen =to widen
de tij d doden =to kill the
the vi11w.
time.
kleingeestig =narrow-minded.
de sensatie-rbman =the shillonzedelik =immoral.
ing shocker.
de misgajld =the crime.
de ten dens-roman= novel with
de jeugd =the youth.·
a purpose.
aanprijzen = to sound -thepraiSf' of.
I
AANTEKENINGEN.
1 iong ziet enkel op de ouderdom; het aantal jaren, dai iets of
iemand heeft bestaan.
het
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ieugdig ziet vooral op de eigenschappen, ·die aan de jcugd
behoren: vrolikheid en Jevenslust. Ret word"t dus weinig
als bijv. nw. bij namen van per§onen ,gebruikt, maar we:t
bij de hoedanigheden van personen b.v. jeugdige kracht en
mood.
'
:2. aanbevelen duidt aan, dat men op grond van zijn ondervinding iets (iemand) goed meent te mogen noemen ·en dat
men er zich enigszins borg voor stelt. Meestal gunstiue
betekenis.
aanprijzen duidt aan, dat men iets goed noemt om daardoor
een of antler voordeel t~ behalen. Dit woord heeft daardoor
meestal een ong1mstige betekenis.
::3. To read out (the names) =d~~ ople,ee~
Uitlezen betekent van het
1 tot het einde' lezen (to,
finish).
Het deelw. uitgelezen kan ook betekenen: het allerbeste gedeelte vap iets (pi~ked, selected).
4. To publish: ] . 1ii.tg9ven (gaf nit, nitgegeven)' van een boek
of kraut.
2. bekend maken, afkondigp,n (to make known).
De voorwaarden van het verdrag werden beken'd gemaakt.
.5. Young people are' the first to be influenced by such books .
Zinnen als de bovensta~nde kunnen niet letterlik in het
Hollands vertaald worden, maar in plaats van "to be"' en
het verl. deelw. met ,, te" moet men een bijvoegl. bijzin
gebruiken, b.v. Jongelui zijn de eerste, die door zulll:e
• boeken be!nvloed worden.
V 11;1. ook: We were the first to lea1ie the boats= Wij>'
waren de eersten, die de boten ve rlietM1.
I was the first to iinder.~tand what he meant
=Ik was de eerste, die begreep, wat hij
rneende.
0

35;

1..
2.

Oudejaarsavo1nd.

Een der ·*plechtigste avonde'Il vap het jaar, wegens
de gedachten, die bij 6ns gewekt worden.
Hij, die familie-leden heeft verloren gi;idurende het
jaar denkt met *weernoed <laaraan terug.
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3.
4.

5.

Iemu11d, wiens geweten hem heschu'liligt van verkeerde diugen of van gebrek aau ijver, is ontevreden over zichzel£ en *neemt zich misschien voor,
het volgemle jaar betei' te doen zijn.
!Vie zijn plicht heeft gedaan, zo goed hij kon en g~en
treurige verliezen leed gedurende het jaar, voelt
zich gelukkig ~n tevreden.
Zij, die door hun geweten geplaagd worden, hachten
vaak door luidruchtige feestviering dit tot zwijgen
te brengen.' Maar dit gaat moeilik en een gel~fte
aa.!;l zichzel£ om het volgende jaar beter te besteden
is een zekerder middel om rust te vinden.
WOORDEN:

de herinnering =the remembrance.
ple~htig* = sol1Jmn.
da weemoed * =sweet melancholy.
de
familiekring = familycircle.
t naderen (zwak) =to :{pproach.
zich beteren (zwak) =to turn
over a new leaf.

de avonddienst=the evening
service.
de indruk=the impression.
terugzien op =to look back ,to.
levensmoe=weary of life.
het noodlot=fate, destiny.
zich v66rnemen* (nam voor,
' voorgenomen) =to resolve.
vredig =peaceful.
nachtelik =nightly.
de torenklok =the church-bell.

AANTEKENINGEN.

1
2.

3

Zich herinneren (zie Opstel 8. Aant. 2).'
De Bijwoorden zoals binnen, buiten, boven, beneden, voren,
achteren kunnen met een werkw. van rust eii met een vfin
beweging gebruikt worden. Als ze van een beweging
worden gebezigd, worden ze altijd m·et het voorzetsel naar
gebruikt, anders zonder voorzetsel.
De oudeja:irs~1vond hrengt er ons toe een blik naar
binnen te werpen, in ons eigen hart.
Moeder is boven, ik ga naar beneden.
to ro/J = 1. roven; 2, beroven.
Roven zegt men, als men denkt aan datgene, 'yat gestolen
wm'dt.
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5.

Beroven zegt men, als men denkt aan degene, van wie gestolen v/otdt.'
Luiheid berooft Oris' 'van Vele kostba:re' U:ren . en daarover
voelen we o'p · oudejaarsavond ·wroeging.
De wolf roofde .het schaap ..
To rove=; z~{1rv~ll;. (zw,i\ir~, ge.z}vprven).
L1iiden. worqt alleen, ~e/'legd van een ~rpte )dok (l,>ell), b. v. in
een kerktoren.
bellen z~gt men van een klein'~ bel aa~ de <,le~ir ..
schellen ~it bellen betekenen meJstal hetzelfde, all~en wordt
schellen ge'i\·Oclnlik niet gebruikt vdoi:' een andere bel, dan
een met een d11ukknop, niet· voor een, waaraan men trek't.
Let er op, <lat men zegt: 'Voorjaarsdag; na:jaarsdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag,. maar winterdarr. ·zomerdarr. lentedag, herfstdag, verjaardag.

36.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

.Openbare bibliotheken.

In de tweede helft van de negentiende .eeuw is er veel
gedam+ om onwetendheid, de zuster van de mis'daad, te doen .:verminrleren, Een voorbeeld zijn de
open bare 'bjbliotheken.
Velen willen zicli graag ontwikkelen, maar hebberr
geen g()ld genoeg om boeken te kopen _of 'geen
gelegenheid om Jhuis te studeren. Voor hen zijrr
de bibliotheken uitstekend.
Anderen lezen maar een kraut en krijgen dus meestal
maar een men.irig. over een zaak. In ·de bibliotheek
kunnen ze ook iu!-dere meningen leren kenne'u.
Zij. houden mensen uit herb~rgen en ~oo:i;komen zo
dronke.nschap, vooral in <le. grotere steden.
Door d~ grote hoeve.elheid boeken, .die men er over
hetzelfde onderwerp vindt, geven · ze 011derzoekers
gelegenheid een zaak 'van alle kant·en fe bestudere!l.
Konklusie: men moet trachten - oYeral open bare
biblibtheken te krii!l'en.
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WOORDEN:
de leeszaal =the reading-room.
navorsen (vor~te na, nagede bibliothekaris =the libravorst) =to investigate.
nasnuffelen (snua'elde na, narian.
gesnuffeld),. to scrutinise.
de
verscheiqenheid = the
variety.
de achterbuurt=the slum.
dorsten naa; kennis,,,,; to thirst
. de tegenstander = the opponent.
'
for knowled~e.
;
ongunstig =unfavourable.
het tijdschrift =the periodivooruitkomen (kwam vooruit,
cal.
vooruitgekomen)'
to
het weekblad = the weekly
make headway.
•
paper. 1
qe kroeg =pot-house, tavern.
het dagblad =the daily paper.
geschiedkundig =historical.
het woordeboek =the dictionary.
de letterkunde = the literature.
het verslag =the report.
AANTEKENINGEN.
1.

2.

3.

4.

dorn is iemand, die weinig aanleg heeft om te leren.
onwetend is hij, die misschien wel aanleg heeft, maar die
niet in de gelegenheid is geweest om wat te leren.
onkundig wordt gezegd van een bepaalde zaak, waarvan meu
nog niet gehoord heeft.
ontstoken is een deftig woord voor aangestoken (letterlike
betekenis: "lit") of h~t wordt gezegd van iets dat begint
te zweren (infl.amed).
verstoken = niet hebbend, niet in de gelegenheid om iets te
krijgeu (deprived of). 't Wordt alleen in deftige stijl
gebruikt.
Velen zijn door hun levensomstandighecfeu verstoken
van een gelegenheid to.t ontwikkeling.
'te'n minste =at any rate (iu elk geval); heeft eeu bepcrkende
betekenis.
minstens =at least (op zijn minst; ziet op een hoevee-lhei<\l.
Aan iedereen moet de beste gelegenheid voor ontwikkeling gegeven worden, als hij ten minste aanleg heeft.
Men moest rn instPns een bibliotheek in elk dorp hebben.
Behahie =Besides of except (Zie Opstel 21. Aunt. 2).
Benevens =Besides, inclusive of.
Benevens en behalve kiinnen dus hetzelfde betekenen maar
behalve heeft een uitsluitende of een insluitende betekenis,
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terwijl benevens alleen rnanr f'en insluitende hetekenis lrnn
hebbe'n.
'
Benevens (behalve) letterkuudig<' werken moeten er ook geschiedkundige boeken zijn (insltlitend).
Voo~ allerlei dingen geeft meu vaak geld u'it, behalve
voor 't aanschaffen van boeken (11itsluitend).
1

37.

1.

2.

0.

..J.

Is we1reldvrede mogelik?

In de loop der eeuweu zijn er veel Qorlogeii gevoerd
en de meeste me11sen zien het vreselike ervnn in:'roch is tot hedeu uog geen prakties rnicldel gevonden om ze te beletten.
Wat wereldvrede in de weg staat ( Zel£zur ht van t1e
volken; mening van ieder volk, dat het het heste
en verstandigste is; zucht uaar meer macht; \Vautrouwen van andere volkeren).
Hoe ~eze hinderpaleu weg te ruime11 (Meer met elkander in aanraking komen ; elkanders talen lereu
en elkanders gewoouten leren waarderen of eell
algemene wereldtaal trachten in te voeren, b. v.
Esperanto; afachaffing van grate legers en vloten,
omdat de gelegenheid de die£ :iµaakt; get-n ''h~
sche:rmende rechten, geen inlijvillg van larnl legeu
de zin van de bevolking) .
Ter handhaving vau c1e orde en het tot rede bn,rnge11
van overtredei's vau de wetten die dan vour 11e helo
wereld gelden, ziju een interuati?nale politiedoot
en leger nodig. Daardoor zal misschien de wel'elc1>:rede werkelikheid worden .

•
de

hersenschim =fancy,
pian ideal.
de ellende =the misery.
beschermende rechten
tective duties.

WOORDEN:
utCJ'o

pro-

de grenzen =the frontiers.
veroveren (zwak) =to conquer.
betreuren (zwak) =to regret,
deplore.
een rol spelen =to play part,

r

.bevordereu =to promote.
bespottelik maken =to ridicule.
lachen om =to laugh at.
de kolonie =the colony.
1
geld besteden = to spepd
money.
wejlijveren =to compete, to
try to outdo.
de ontwapening = disarmament.

de zelfverheffing =Self-exaltation.
een staund leger =a standing
army.
het sch~idsgerecht =the arbjtrat10n-c&urt.
de gouden eeu w =the golden'
age.
het duizendjarige rijk =the
Millennium.

AANTEKENINGEN.
1

2

3.

4.

5.

veroveren wordt alle~n van landen of landstreken gezegd.
Van steden zegt men inri em en (nam is,' ingenomen) of 8oms
bij afkorting nem en.
On u·rttiy (illegal) zegt men van iets, dat in strijd is met de
hepalingen van een wet.
iretteloos (lawless) duidt aan, dat ergens geen wetten hestaan
of dat ze er niet erkend wordon.
Verwar niot uitsluitend (altij<l bijv. nw.; nadruk op de e-erste
lettergreep) dat betekent "exclusi;e" en uitsluitend (altijd
, bijw.; nadruk op de twt>ede IPttPrgreep) <lat betekcnt
"only," "solely."
V.ele vorsteu 111 de middeleetH)"Pll hielden zieh uitRlnitend met oorlogvoeren bezig.
Behalve heeft een uitsluitende betekenis.
Deuydzaam betekent wie of wat deugden bezit (virtuous).
Deuudelik bl!ltekent goed of uitstekend (valid, doughty).
Een deugdzaam man 7.0U .zulk een slechte daad niet
doen. Men kan de legers niPt afachnffen zo!lder dengdelike
waarborgen voor de wereldvre<le.
Men spreokt echter van ,,ee~eygdzame stof" en dan
betPkent denydzame: sterk, 11ie~' versleten.
011 verdraagzaam is iemand, die 1~iet kan--;erdragen, dat een
antler een andere mening heeft dan hij ; 't wordt vooral
~p godsdienstig gebied gebruikt (intolerant).
unverdraaglik is iets, dat niet te dragen, te duldeu is, b.v.
ouverdraaglike pijnen (meestal afgekort tot: ondraaglik).
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38.

1.

2.

..

".
4

5.

Vaderlands,liefde.

Wat va.derlandsliefde is en hoe die liefde ontstaat
(men raakt gehecht aan gebruiken van een be~
paald la.nd, spreekt de taal van dat land, zijn
familie 'woont er enz.).
De dicl~ter Vondel zegt: ,,De liefqe tot zijn land is
ieder aangeboren." Een franse dichter zegt ev~n
wel : W aar ik het goed heh, daar is mijn vaderland." Vergelijlt deze twee uitspraken.
Vade'rlandsliefde is een deugd en kan dus tot goede
<laden aanleiding geven. Geef voorbe~ld.en.
Maar va.derlandsliefde kan ook een ondeugd worden,
wauneer iemand, b.v. meenl, dat er niets goeds
bestaat in ltndere landen of cinder andere volken en
wanneer hl.j niets verkeerds in zijn eigen land en
volk kan ontdekken.
(Dit heet ,,chauvi·nisme"
met een vreemd woord.) Waartoe dit chauvinisme
kan leiden ( oorlogen; gebrek aan ondernemingsgeest in eigen land).
Wat dus de ware .en goede vaderlandslie£de is.

WOORDEN:
zich verheffen op (iets) =to
verhuizen (zwak) =to remove
pride oneself on.
(emigrate).
neerzien op iemand =to look
het buitenland =the foreign
down upon.
country.
de zelfopoffering = self-sacride geboorteplaats =the birthfice.
place.
het ideaal =the ideal.
onverschillig =indifferent.
de handelsoorlog = the comCle jeugdherinneringen -= remercial war.
miniscences of youth.
de weerwraak = the retaliazwerven (zwierf, gezworven) =
tion:
to wander.
wraaJi: nemen (zich wreken) =
de vreemdeling =the foreigner.
. to r,etaliate.
de landgenoot =the fellowschoon =beautiful, splendid.
countryman.
1.

AANTEKENINGEN.
Het verschil tussen sc7won en mooi is, dat schoon meestal
in hogere zin wordi gebruikt, van iets onstoffeliks ~ab-

2.

3.

4.

5

stract), terwijl mooi niet alleen zwakker is van betekenis,
maar ook meestal van sto:ffelike .(concrete) dingen wordit
gebruikt.
schoon kan Ibovendien oak betekenen: zindelik (clean).
De werkw. in ,,erven" worden bijna alle vervoegd als zwerven;
in de verleden tijd dus geen o, maar e'en ie.
Het werkw. ker~en alieen wordt vervoegd korf, gekorven.
Erven (to inherit), derven (to lack) en verven (to paint) zijn
zwak.
'
Rooms betekent behorendf' tot de Katholieke. kerk of haar
gebruiken, b.v. de roomse bevolking van dat land.
romeins is het bijvoegl. nw. van Romein, b.v. het romeinse
rijk (the Roman empire).
Edel he2ft betrekking op gevoelens, daden enz. en wordt dus
alleen figwu,,'.lik gebruikt.
adellik betekent tot de adelstand behorende en wordt dus
alleen letterlik gebruikt.
'
adellik wordt ook gebruikt van wild. Uan betekent het halfbedorven (high). V gl. Eng. addled eggs.
,,
Onrerlil, Mtekent onbetrouwbaar, diefachtig (dishonest).
eerloos betekent helemaal geen gevoel van eer bezittende
(infamous).

39.
1.

2.

3.

De pen is ma.ch.tiger dan het zwaard.

Wat met dit spniekwoord wor<,lt bedoeld. De meeste
spreekwoorden zijn zo grote waarheden, dat ze als
't ware van zelf in 't oog vallen. Dat is· met dit
niet het geval.
'L'oon aan, <lat eeuwen lang het zwaad schijnbaa1·
machtiger is geweest dan de pen. Wijs op de oorlogen en het onrecht, dat door ruw geweld is veroorzaakt.
Geef voorbeelden, dat toch in het eind de pen het
wint (de verspreiding van het kristendnm jn de
eerste eeuwen; de kerkhervorming later; godsdienstvrijheid in 't algemeen). Geef ook voorbeelden van rijken, die met het zwaard zijn gesticht
en 6ndergingen en vergelijk daarmee beroemde
geschri£ten, die al die rijken overlee:fden (Homerus;

4.

Hugo de Groot's ,,De Vrije Zee"; Spinoza's ge;-;chriften).
Alleen als de pen werkelik eens de strij<l geheel zal
wiunen van bet zwaard, zal het mens<lom waarlik
gelukkig kunneu won1en. De gebeurten1RRen der
laatste jareu wijzen op de komst van d1e tijrl.
WOORDEN:

dA

vorst =the prince (monarch).
overtreffen (overtrof, overtroffen) =to surpass.
beheersen (zwak) =to rule, to
govern.
woeden (zwak) =to rage (to
work havoc).
de vervolging =the persecution.
de martelaar=the martyr .

de marteldood =martyrdom.
het bijgeloof =superstition.
de beschaving =civilisation.
<!,e verl!chting =the progress
of knowledge.
het gedich~=the poem.
een geschil beslechten
to
settle a disputP.
de tegenziu =antipathy.
lwt onderspit delven =to be
'rnrsted.

.A.ANTEKENING EN.
l.

2

3.

4.

l 'onnissen hetekent eenvoudig: een vonnis uitspreken. Dit
kan gunstig of ongunstig zijn voor de ,l:J.eschuldigde.
F eroordel en betekent een ongu.nstig vonnis uitspreken.
Als ver,oordelen fiµ;trndik wordt gebruikt, betekent het:
een ongunstige meniny over iets uitspreken.
B.v. 7,:ijn gedrag werd door iedereen veroordeeld.
Kl'nbnar betekent (l) bekend (known), b.v. in: zijn mening
kenbaar make11; (2) te kennen (recognisable), b.v. De koril.ng
was kenhaar nan zijn witte vederbos.
kenn elik betekent: "·at duidelik in het oog valt (evident)
vooral gebruikt in de uitdrukking ,,in kennelike ~taut van
dronkenschap. ''
De oudhri1l betekeut: de tijd van de Grieken en Rome.inen
en daarvoor.
,
De ondrrdom ziet op het aantal !evens- of bestaansjaren van
een persoon of zaak ..
Doods betekcnt stil, eenzaam, verlaten, b.v. een doodse stad.
Men zegt ook een doodse stilte d.i. een stilte zo groot alsof
alles dood is (desolate).

-

5

dodelik betekent: wat de dood veroorzaakt of in figuurlike zin:
'\fat heel erg'is, zo dat het bijna de dood ten gevolge heeft.
B.v. De pen, hoe klein ook, kun een dodelik wapen zijn.
Ik heh me dodelik verveeld.
Verwar niet bijgevolg en ten gevolge.
B'ijgevolg betekent: en dus, Dit woord leidt een gevolg van
iets in (and so).
Het mensdom wordt meer en meer ontwikkeld en bij- •
gevolg wordt de afkeer van ruw geweld grater en grater.
Ten gevolge betekent: als een gevolg van. Deze uitdrukking
wordt dus gevolgd door de oorzaak van iets (In consequence'
of).
B.v. 'L'en gevolge van de domheid in de middeleeuwen,
bleef lang de pen zwakker dan het zwaard.

40.

1.
2.

3.

4.
5.

K,ennis is Macht,

Twee zakeu geven macht in de wereld 11.1. kennis en
gel<l. 'KenniR iR de edelRte val\ de twee. Macht
hetekent hier invloed· en gezag.
Kennis iR macht voor een werkman, <lie goed zijn
ambacht kent, voor een klerk, <lie zich nauwkeurig
bekend heeft gerµaakt met de zaken van zijn
meester.
KenniR is macht voor <le koopman en de fabrikant, <lie
duar<loor in staat zijn hetere pro<lukte11 voor min<ler
gel<l te leveren dan huu k011kurrenten en ook voor
de kra11tesehrijNer, <lie cloor zijn kennis zijn luant
belangrijker maakt en daardoor veel lezers krijgt.
Kennis is ook rnucht vom· <le ;;taatsman eu de kunslena.ar, die beiden cloor hun talenteu anderp11 gelukkiger kunnen maken.
Macht geeft echter.niet alt.ijd tevre<lenhei<l en gelukPll zo zien ·"·e vaak, dat de mensen met de grootste
keunis lang niet altijd de gelukkigste zijn.

WOORDEN:
ruwheid
roughness,
ovenleugelen (zwak)
coarseness.
excel.
de verfijning =refinement.
verdienstelik =;;deserving.
de

to
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de schilderij =the painting.
voordeel bezorgen = to be profitable.
hct becld =the image.
het misbrnik =the abuse.
hehartigen =to have at heart.
de wPlvaart =the prosperity.
het handelsmerk =the tradeverrukken (zwak) =to delight.
mark.
de cerzucht =ambition.
lezenswaardig = worth readstreven naar iets =to strive
ing.
after.
op W.e hoogte yan de tiid=UP·
to-date.
AANTEKENlNGEN.
l. Verwar niet tenzij en hetzij.
'l_'enzij betekent indien niet (unless)
Kennis is een zegen voor hem, die ze bczit, tenzij hij
ze voor verkeer<le <loeleinden gebruikt.
H efzij betekent: of .... of.
Hetzij men arm is of rijk, kennis iR altijd ePn macht.
2 .4 aood 1deal of truth= rrd waarheid.
Vertaal dezP uitdrukking nooit letterlik.
3. It is said= JI rn zegt; l'I' wordt gezegd. N ooit : hv>t wordt
gezegd.
4. GemiddPld betekent: verschillende hoeveelheden bij elkaar
genomen en die gpzamt>nlikP hoPveelheid gelijk onder allen
verdeeld.
DEi gemiddPlde leeftijd van drie" personen van 40 jaar,
60 jaar en 41 jaar is 47 jaar (average).
Jfiddelbaa1· betekent: midden tussen tu.•f'e uitersten in
(medium, intermediate).
Een man van mirlrlrlbarP leeftijd is dus iemand, die
niet heel jong en niet heel oud is, b.v. omstreeks 40 tot'
50 jaar.
De m'iddPlbare srhool is de school tussen <le lagere school en
de universiteit (high school).
V gl. De gemi<ldelde kennis van onze kollega's is meestal
niet zo groot, of we kunnen hen wel door studie
de baas warden.
/
5 kJndia is iemand, die zijn werk (beroep) goed verstaat, b.v.
een kundig werkman (clever, wPll up).
kunstia zegt me"Jl niet van personen, rnaar van zaken. Het
hetekent dan, wat met grate kunst is gemaakt (artistic).
B.v. een kunstiuP nabootsing in zi]ver van een beroemde
kerl\.

