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Katteliefde. 

w<>~&a~J a a 1t..---' Y.erdleping_l,....--- d ierevern uft L 

kraaienest'--- behandeli!i&.L- zoldervenster L
IW~;JUeJJ(,:...:::__:a::ll::e::r l::ie::f::' s:::tC-:::.._· .:.:o: n: r::u::s::ti::g::h:.::eRl;.;;l c_ scb oorsteen pij p .._ . -t---

Dierevernuft is iets, waar men ee oudig de handen 
bij ineen slaat. En wanneer wij, als mensen, tot 't 
besef komen dat we dikwels zo heel weinig vernuftig 
zijn, en toch zoveel hoger staan dan de dieren, dan 
past 't ons te bedenken, dat 't goed zou zijn, als we ons 
door oefening wat rnePr vernuft proheerden aan te 
scbaffen. 

Tiela was de naam van een buiskat, die bij Mevrouw 
Vermeulen woonde, daar in buis was geboren, en 't 
er al baar dagen goed bad gebad. Tiela was niet 
bepaald verwend, maar M:evrouw hield veel van baar, 
en daarom werd baar nooit iets in de weg gelegd. De 
kat bield ook wei van Mevrouw, maar bad toch een 
biezondere liefde voor een andere soort · wezentjes, 
waar ze somtijds mee te doen bad, en dat waren baar 
eigen kindertjes. In gebechtbeid aan die kindertjes 
stak Tiela baar Mevrouw bepaald de loef af, want, 
om de waarheid te zeggen, vond Mevrouw wel eens, 
dat Tiela al te veel jongen probeerde groot te brengen. 
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Nu gebeurde 't op zekere dag, dat 'riela weer een 
bezoek van kindertjes kreeg, en die lei ze heel uetjes 
in eeu hoekje van Mevrouw haar slaapkamer op 't 
tapijt bij elkander neer. Dat paste Mevrouw nu niet 
erg, en die pakte ze daarom voorzichtig in een mandje, 
en zette dat in de keuken bij de meelkist. Iedereen 
kon echter merken, dat deze behandeling Tiela niet 
aanstond. Ze was die dag erg onrustig en veel weg, 
en tegen de avond van de volgende dag waren al de 
katjes uit 't mandje verdwenen, en niemand wist 
waarheen. 

Vier weken daarna stak er een geweldige storm op, 
die de bomen omgooide en schoorstenen van de daken 
afsloeg. Van de hoge gebouwen regende 't leien en 
paunen beneden in de straten. 't Huis van Mevrouw 
Vermeulen was een van de hoogste in de straat. 'tHad 
drie verdiepingen en daarboven nog zoldervensters. 
't Waste groot voor de familie, en daarom stond er 
een gedeelte van leeg. 

Op de stormachtige dag hoorde iemand, die boven 
was, een kat geweldig schreeuwen. Hij ging kijken, 
en vond Tiela bij een zolderraam, dat anders altijd 
open was, maar nu gesloten om de sterke wind. D~ 
kat wou eruit, en daarom deed de jonge man-Jan"'
Vermeulen heette hij,-'t venster open. Maar meteen 
bekroop hem de lust om eens uit te vinden, wat de 
kat buiten doen ging. En .wat zou Jan zien? Tiela 
kroop heel voorzichtig een kroonlijst langs, vijftig 
voet hoven de straat en erg gevaarlik, en sprong 
vandaar op een ongebruikte schoorsteenpijp. Doch 
dat niet alleen-ze ging daarin. 

Dit moest Jan toch gauw aan zijn moeder gaan 
vertellen. Hij liet 't raam open, holde de trappen 
af, en vond zijn moeder in de voorkamer op de rust
bank zitten. Hij was echter met zijn beschrijving 
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nog maar halfweg, toen Tiela zelf de kamer inkwam 
met een allerliefst jong katje in haar bek, dat ze aan 
Mevrouw haar voeten neerlegde. DezP. liet 't mandje 
uit de keuken halen, dat ze tevoren voor de katjes 
had klaar gemaakt, en zette Tiela met haar kleintje 
daarin, omdat ze eruit zag, of ze rust nodig had. 't 
Duurde echter maar heel kort, of de kat verdween 
weer, en bracht met een paar minuten een tweede 
kleintje. En waarlik, v66r 't avond werd, had ze 
ze aile zes samen in 't mandje in de VIJ.Orkamer. 

En waar kwamen die diertjes nu wei vanrlaan? 
Dat wist niemand, en kon die dag ook niet uitgevon· 
den worden, want 't was een te erg weer. Maar toen 
er de volgende dag een metselaar naar 't dak ging 
om de pannen na te zien, vroeg Jan hem, om toch eens 
bij die schoorsteen te klirnmen, en hem te vertellen 
wat daar te zien was. De man dP.eo dit, en rappor
teerde dat er hoven in de schoorsteen Pen kraaienest 
zat, dat klaarblijkelik door Tiela in bezit was ge
nomen. Met de behandeling beneden niet tevreden~ 

had de kat, die van 't kraaienest moet geweten hebben, 
de vogels eruit verjaagd, en haar kleintjes daar vier 
weken lang verzorgd buiten 't hereik van rnensen, 
die haar misschien verder geplaagd zouden Mbben. 

TAALOEF'ENING. 
Deze les leent zich prachtig tot navertellen, en da t moeten we 

't eerst doen bij wijze van een opstel. 't Verhaal is lang, en dus 
kan ons opstel ook wat Ianger zijn dan gewoonlik. 

Verder moeten we lijsten maken van de Lidwoorden. Voor
oaamwoorden, Bijwoorden (de laatste twee in Soorten), en Voor
zetsels die voorlwmen. 

WOORDVERKLARING. 
dlerevernnft, scberpzlnn1gbetd, tnstlnkt van dieren. de bo.nden 

lneenala11.n. verwonrlering uitdrukken. beaef, liegrip. verwend, te 
vee\ to~gegev~n . ge!Jeehtheld aan, J!efde voor. de Ioef o.f8t<!ken, 
overtreffen. aanstond, onnstaan, nanstond, aan§'estaan. nn.nl!ltond, 
bevlel. lelen, lelen platen, waarmee een dak gedekt wordt. po.nnen, 
llakpannen. bekroop hem de luat, kreeg hlj lust. kroonlljNt, rand 
Jangs bet oak. rapJiorteerde, kwam zeggen. 
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De Visser. 

.steigeren .__....... 
sterrelicht (__...; 
waterscheet(.......-' 
llehoeden t--

~ereken 

notedopje 

~~;;;.~-
a~ndkoeltje~,.._...;---

De visser was een koene vent, 
En strand en klip bern goed bekend. 
Rij ging zijn zakken vullen ! 
Zijn scbuit met vis, zijn zak met geld! 
't Was al berekend en besteld : 
Rij ging zijn zakken vullen! 

De dapp're visser stak in zee. 
"Een voile lading breng ik mee !"
Ret avondkoeltje scbalde 't rond, 
En elkeen boorde 't1 die daar ~tond 
Ret scbeepje na te staren. 
Dus klinkt bet op de baren. 

[)e sterren pinken lief en teer 
Op 't ranke notedopje neer, 
Als wilden ze 't beboeden. 
Ze spell en weder stil en klaa r ! 
Een nacbt voor vissen dit, voorwaar !
Er zal geen storm wind woeden! 

Geen land nabij, geen in 't verscbiet! 
't Is water, wat de visser ziet 
Naar Noord, Zuid, West en Oosten. 
't Is eenzaam om bern been en stil; 
De bries is snerpend, koud en kil ;
Zal niet de vangst hem troosten? 
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Hij werpt zijn net, en haalt bet in: 
Zie, welk een buit, zie, wat begin! 
Hij werkt en zwoegt met lusten! 
Want elke vis is loon, is loon! 
Straks breekt de dag zo schoon, zo schoon; 
En dan, dan kan hij rusten. 

Hij ziet niet, dat bet starlicht taant! 
Hij merkt niet, hoe de nachtwind maant! 
Tot spoedig, tijdig keren! 

· Hij zamelt buit, en droomt van buit; 
En altijd voller wordt de schuit
Toch blijft hij meer begeren. 

Daar beukt de storm tot kokend schuim 
Der golven vrienrlelike pluim, 
En zweept ze naar de wolken ;-
En dreigend klotst de waterschoot, 
En ploft verraderlik de boot 
Jn 't diepste van de kolken. 
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De golven steig'ren woedend voort: 
Ret gillen wordt niet eens gehoord! 
Geen visser zal er landen-
Ach, nood voor vreugde vult de kluis: 
Acll, Vader, Vader komt nooit thuis! 
E.en lege boot zal stranden. 

TAALOEFENING. 

De tweede vorm van de Persoonlike Voornaamwoorden, die 
we geleerd hebben, wordt I}{j Werkwoorden gebruikt, wanneer de 
persoon, die handelt, dezelfde is als degene, die de handeling 
ondergaat. Ik kan b.v. slaan, een hond slaan, mijn broer slaan, 
maar ook mijn eigen lichaam slaan. In dat laatste geval zeg 1k: 
ik sla mij, en vervoeg 't werkwoord als volgt: 

Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd: 

ik sla mij of me ik sla mezelf 
jij slaat jou of je 
hij slaat zich 
wij slaan ons 
jullie ;aiaan jnllie 
zij slaan zich 

jij slaat jouzelf 
hij slaat zichzelf 
wij slaan onszelven 
jnllie slaan julliezelven 
zij slaan zichzelven 

Bedenk tien Werkwoorden, waarrnee aldus gehandeld kan 
worden, en schrijf ze op de~~nier ·uit; maar sommi.ge in de 
Verleden, andere in de Toekomende, andere weer in de Tegen
woordige tijd. 

WOORDVERKLARING-. 

koene, tllnke, moedige. vent,;-l<arel. •ehallen, doen kllnken. 
pi nken, gllnsteren. notedopJe, klein scheepje. •pellen, ..-oorapellen. 
In •t ver•ehlet, op een a!stand, ver weg. brieB, wind. aaerpend, 
blltend. met Iu•ten, plezier. .t,rlieht, IIcht van de sterren. ~taaat, 
verhleekt. maant, waarschuwt/ beukt, sl.ilat. d~ goh;~~ • .Pl'!llll!", . 
de schuimende toppen van de golven. klotaen, tegen elkaiiaeF slaan van de 
goiven. ploft, valt neer. kolken, grondeloze diepte van 't water. klul•, 
tiel o huisje, hut. 
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W aar V ogels N estelen. 
vlijtig brievebus paardehoef 
seizoen betekenen doodshoofd 
gooien paddestoel allerkunstigst/ 
ongeluk opvroliken kwikstaartjes 

De klei~e vogeltjes, die ons overal omringen, en de 
natuur opvroliken, zijn allerkunstigste nestebouwers. 
Waarlik, 't vernuft, dat die diertjes bij dat werk aan 
de dag leggen, is merkwaardig. Niet alleen echter in 

.de wijze van bouwen of vlechten en voeren of stofferen 
. ~ v.,an 't kamertje, waar de jongen moe ten geboren wor
. ~fen maar ook in de kens vanlegplek munten de vogel

tjes uit door wonderlike schranderheid. Deze les 
b.v. vertoont een verzameling van wat er door men
sen gevonden is, die alleszins onze aandacht verdient. 
Kleine vogels hebben een menigte vijanden, voor wie 
ze zich schaars weten te verschuilen. In de broeitijfl 
daarom schijnen ze allerlei plannen nit te denken 
om ergens te gaan leggen, waar. die vijanden hun 
spoor niet zullen ontfiekken. 

Ons lste prentje stelt een fungus voor, d.i. · een 
soort van gewas van de 
parldestoelen soort,· dat 
hier en daar aan een 
oude boomstam groP it. 
Dat goed is bros, en n:e
mand zou er ooit aan 
denken, daar een nest in 
te zoeken, maar twPe 
musjes vonden 't nlekje 
goed genoeg voor zi ch
zelf en hun jongeu, en 
maakten er hun ltf'le 
familie in groot. 



No . .3 is niets anders 
dan een oud, half in el
kaar gedeukt blik, dat 
op een eenzaam plekje 
weggegooid was, en, 
naar de vugeltjes dach
ten, nog juist plek ge· 
noeg had om er een nest 
je in te bouwen en 
r11imte te Iaten om in en 
Ul t te trippelen. 

Jl'j 

No. 3 is nog al 
vreemder, waarschijn
lik omdat 't in Zuid-
A fri ka gevonden 
wercl. 't Stelt de 
schedel van een doods
hoofd voor, die op 't 
veld in de zon lag te 
bleken, en waar twee 
lrwikstaaJ'tjes hun 
hui~je in maakten. 
Ze bedekten de harde 
v loer eerst met grove 
takjes en fijnere daar
op, toen een laagje 
van veertjes ·en wol, 
en niemand zou aall 
de flukse kleintjes gc>
zegd hebben, dat ze in 
een doodskop geboren 
waren. 
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No. 4 is misschien 
nog al maHer. Vier 
eitjes werden gevon
den in een oude paar
dehoef, die van de 
poot afgerot was. 
Dat, zou men gedacht 
hebben, was toch 
geen plek voor vogel
tjes. Maar de diertjes 
zelve dachten anders. 

Zij uekeken samen de hoef van binnen en buiten, 
en meenden dat geen enkele vijand hen in zo'n huisje 
zoeken zou. Toen voerden ze de hoef warm. zacht en 
lekker, en hielden er 't hele seizoen door verblijf. 

Maar wat No. 
G ons te aan
~chouwen geeft, 
is 't merkwaar
uigst van alles. 
' t Is een houten 
brievelms, met 
een sleuf in de 
zij en een deur
tje in de voor
kan t. Iedere 
dag wer<len er 
brieven in ge
gooid, en iedere 
Jag werd ook 't deurtje opengedaan om ze er uit te 
halen. In deze vreemde plek begonnen twee heel 
kleine vogels, die door de sleuf in en uit konden, hun 
nest te maken. De postjongen echter was onvoorzich
tig, niet wetende water toeging, en had 't ongeluk van 
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een v:in de twee dood te drukken. 't Volgende jaar 
om dezelfde tijd kwam er een ander paar in nestelen. 
Dit bracht 't zo ver, dat er vijf eitjes verschenen; 
maar op zekere dag werden er zoveel brieven in ge
gooid, dat de moedervogel er onder begraven werd en 
't te benauwd kreeg. Ze kroop eruit, verliet baar 
eieren, en kwam niet weer terug. 't Derde jaar echter 
kwam er weer een paar datzelfde plekje opzoeken. 't 
Oude nest was eruit gehaald, maar en werd vlijtig 
een nieuw gebouwd, de eitjes werden gelegd, en 't 
broeien begon. Iedere dag werd de zittende vogel 
half versmoord onder de brieven. Iedere dag ook ging 
't deurtje open en werden de brieven uit de bus ge
nomen. Doch niets van dat alles scheen 't vogeltje 
te hinderen. Ze zat haar tijd geduldig nit, liet zich 
nooit storen, broeide haar jongen uit en maakte ze in 
de brievebus groot. 

T A.A.LOEFENING. 

Maak een lijst van twintig Zelfstandige Naamwoorden, en een 
andere van evenveel Werkwoorden. Zoek dan uit de ene en de 
andere lijst een woord, dat samen past, en maak er een zin van. 
Ik zal een voorbeeld geven. Ik vind: e-itjes-begonnen. Nu 
schrijf ik: Dinsdag, de achtste September, begonnen de eitjes van 
mijn kanarie uit te komen. 

WOORDVERKLA.RING. 

nestelen, n~~en bouwen. aan de dag leggen, tonen.1. stofteren, 
lnrlchten, klaar !Wiken. . nitmnnten, zlch onderschelden. &chranderhcid, 

sllmheld, verstandlgheld. alleszlnB, In Ieder . opzlcht. bros, IIcht 
"reekbaar. trlppelen, met klelne stapjes !open. kwikBtaartje, zeker 

sangvogeltje, da t zljn staart aanhoudend opwlpt. 

-versmoord, verstlkt. 

slenf, smaJie opening. 
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Twee Bloemen. 

gele miertje overladen 
bijtje voorbij geschreden 
keuze diertjes onachtzaam 
roodje krielend glimlachend 

Twee bloemen stonden er op 't veld, 
Een gele en een rode ; 
De gele bloem was op eer gesteld; 

ll11r~~.- De rode schuchter en blode. 

De gele hief zich fier omhoog; 
Gebogen stond er de rode. 

~~~~~ Op 't geeltje vaak er een vlinder vloog, 
Maar 't bijtje had 't roodje van node. 

De gele bloem was trots van zin; 
Verachtte de krielende diertjes; 
Maar 't roodje stond tussen grassprietjes in, 
En vrijde er met de miertjes. 

De gele ontvouwde zijn blaadjes wijd, 
En glansde in gloed van de morgen; 
Maar nooit werd de rode tot pralen verleid; 
Schuw llield hij zijn hartje verborgen. 

Eens liep er een meisje al spelend door 't gra.s, 
Zo lief, zo aanvallig en blljde: 
Of 't keuze we1licht, of wei toeval was, -
Haar weg langs de bloemetjes leidde. 
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De gele wandelt ze preuts voorbij; 
Ret roodje, dat heeft haar getrokken ! 
En glimlachend bukt ze zich even terzij, 
En hecht 't in de donkere Iokken. 

En's avonds, toen 't zonnetje onderging, 
De kudde naar stal kwam geschreden; 
Toen heeft-hoort wat loon 't trotse geeltje 

ontving: 
Een voet het onachtzaam vertreden! 

Daarom spiegel u aan deez' bloemen~ lief kind! 
Elk plukt hier de vrucht van 7.ijn daden: 
De neeQ.'rigen worden door elkeen bemind: 
De trotsen met schand' overladen! 

TAALOEFENING. 

Schrijf alle Zelfstandige Naamwoorden in 't Enkelvoud op een 
rij uit ; zet er cle of 't voor; dan de Meervoudsvorm erachter; en 
ten laatste de vorm van 't Verkleinwoord. 

WOORDVERKLARING. 

schncbter, schuw, vreesachtlg. blode, verlegen, be::;cbanmr'l. tier, 
trots. vaak, dtkwels. van node, nodig. vn.n zin, van anrd, van 
natuur. krielende, in menlgte zlch bewegende, wemelenrte. pralen~ vertonlng 
maken. preuts, tutD~tellertg. Iokken, baar. 
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De Hemelbollen. 

zeeen planeet staartster 
kijken draaien aanschouwd 
komeet schaduw omwenteling 
blinken hemelbol verduistering 

Hoe wonderlik is 't, te denken, dat n.lles draait. 
En nog meer-dat wij zelven ook meedraaien! Te 
denken, dat onze aarde met zijn Ianden en zeeen, zijn 
steden en dorpen, zijn bergen en torens, zijn mensen 
en dieren, in de ruimte staat te snorren als een tol! 

En toch is 't zo ! Konden we 't zien, dan zouden 
we zeker bang worden; maar gelukkig, doordat alles 
met ons meegaat, merken we er niets van. · 

Ja, maar dat is toch wat veel gezegd Want wan
neer we niet draaiden, konden dag en nacht niet 
afwisselen. Als ik 's avonds een rond ding dicht bij 
de lamp houd, is de ene helft Iicht, en de andere belft 
donker. Draai ik die bol nu langzaam om, dan kan 
ik zien, dat Iicht en schaduw zich aanhoudend ver
plaatsen; dat de donkere acbterkant in 't Iicht komt, 
en de Iichte delen van voren naar achteren in de 
zwarte schaduw verdwijnen. 

Wie zo iets gezien heeft, weet precies, hoe dag en 
nacht op aarde afwisselen. De lamp is de zon; de hol 
is de aarde ;- de zon verlicht de aarde altijd half, om
dat hij rond is; en doordat hij immer ronddraait, 
wordt elk deel van hem verlicht en verdwijnt dan ook 
weer in 't duister. 

Aile hemelbollen draaien. Ook de zon draait. Maar 
de zon wentelt zich alleen om, en komt niet van zijn 
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plaats. Sommige sterren zijn ook zo, en daarom 
noemt men die ook zonnen. Anders ~=>chter lopen de 
bollen al draaiende rond, en bewegen zich om hnn 
zon, van welke ze Iicht en warmte ontvangen. 

De aarde heeft dus tweeerlei beweging. Hij gclijkt 
op een kind, dat al ronddraaiende de kamer rondloopt. 
' t RonJdraaien van de aarde kost juist vier en twintig 
uren; maar 't rondlopen om de zon kost een heel jaar. 
Deze laatste beweging heeft met dag en nacht niets 
te doen, maar is de oorzaak van de vier jaargetijden: 
lente, zomer, herfst en winter. 

't Dagelikse omlope~ van de zon van Oost naar 
West is dus maar schijn. Die in de trein gereden 
heeft zal weten, dat 't, als men in de verte kijkt, 
altijd lijkt of de trein stilstaat, en 't veld rondloopt. 
Zo schijnt 'took, of de aarde stil staat, en de zon om 
heiC heenloopt, maar 'tis juist 't omgekeerde. 

De bollen, die we 's avonds als gloeiende spijkers 
aan d~ hemel zien flikkeren, noemen we sterren. Onze 
aarde is juist zo'n ster. Als we een avond van hier 
konden wegvliegen, en op een ster gaan zitten kijken, 
zou de aarde ons net zo klein en net zo blinkend toe
schijnen, als iedere andere ster. 

Maar, zul je zeggen, de aarde is toch donker; hoe 
kan hij dan schijnen? Zie, die sterren daar ginds 
zijn ook donker en zwart; maar ze draaien immers 
om hun zonnen heen, en van die ontvangen zij Iicht 
en glans. 

Onze eigen zon, de grote lichtbol, waarom onze 
aarcle zich wentelt, heeft nog andere bollen, die om 
hem clraaien. Merkurius is de eerste: hij staat 't 
dichtst bij de zon. Dan volgt Venus, daarna de 
Aarde, en daarna Mars; vervolgens komen Jupiter, 
Saturnus, Uranus en Neptunus. Deze bollen worden 
planeten genoemcl. 
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Een andere soort sterren noemt men kometen. 
Velen van jullie moeten er al een gezien hebben; ze 
verschijnen immer met een lange st~art van licht, en 
.zijn dus gemakkelik te onderscheiden. Staartsterren 
is dan ook hun gewone naam. Jammer, dat r,e zo 
.zelden komen, en zo gauw weer verdwijnen. En is een 
komeet eenmaal weg, dan bestaat er maar weinig 
kans, dat we hem terugzien; want de meeste verschij
nen eerst weer, wanneer allen, die bern eenmaal aan
:schouwd hebben, reeds lang in 't graf liggen. 

' i : 
! Zonn~sfr~led 
: i 

: . 

1 ~ 

' ' ' ' 

Onze aarde heeft een maan. Die loopt hem na, als 
je hondje jou naloopt. Hij belwort bij de aarde, en 
kan niet van hem weg. Sonunige geleerden denken, 
dat hij in de tijd van de schepping een ~tuk van de 
aarde geweest is. Die maan nu rlraait ook rond, d.i. 
·om zichzelf been; maar daarenboven loopt hij om de 
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aarde in de tijd van vier weken of acht en twintig 
dagen. Iedere week ziet hij er anders nit: eerst heeft 
men donkere maan, dan eerste kwartier, dan volle 
maan, dan laatste kwartier, en eindelik weer donkere 
maan. Je ziet dns, dat de zon de dagen en de jaren, 
maar dat de maan de weken en de maanden maakt. 

Ieder van jullie heeft wel eens gehoord van maans
verduh;tering. Als ik een grote bol en een kleine 

en bij de lamp houd, zullen ze beide schaduw laten 

vallen op de tafel. Nu kan ik de kleine hol z6 in de 
schaduw van de grote laten komen, dat bij er geheel 
in wegschuilt. Zo is 't ook met de aarde en de maan. 
Beide worden door de zon verlicht; en beide laten du!'l 
schaduw vallen in de ruimte achter zich. Komt de 
maan nu bij zijn omloop juist achter de aarde dan 
moet hij door de scbaduw yan de aarde ga~m. en 
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wordt verduisterd. Volkomen donker ecbter wordt 
hij nooit. Men kan hem midden in <le zwarte schaduw 
blijven zien, tot hij er aan de anMre kant weer helder 
uit te voorscbijn komt. Als je weer van maansver· 
duistering lwort spreken, moet je zorgen, dat je 's 
avonds op blijft om te kijken, dan kun je meteen goed 
opmerken, hoe snel de hcmelbollen draaien. 

De zon wordt ook somtijds verduisterd. Dit ge
schiedt ecbter niet door de schaduw van de aarde, 
maar vindt plaats, wanneer de maan of een andere bol 
bij daglicht tussen ons en de zon voorbijtrekt. 
Zonsverduistering is dns in werkelikheid niets 
anders, dan dat we tegen iets aan kijken : dat zich 
v66r de zon plaatst, en we op die manier een gedeelte 
van hem niet knnnen zien; evenals wanneer ik een 
shilling tussen mijn oog en de lamp houd, en daardoor 
't licht van de lamp voor rnijn oog verberg. 

TAALOEFENING. 

In onze oefening hebben we gedurig een moeilikheid gevonden 
bij 't vormen van de Verleden tijd. De Verleden Ujd van 1vieden 
was -wieclde, en van planten was 't plantte. Deze verdubbeling 
van d en t komt aileen bij die Werkwoorden voor, welke een d of 
t op 't eind van hun stam hebben, i.e. 't66r de uitgang en va'n de 
Onbepaalde Wijs. 

Schrijf tot herhaling de Hoofdvormen op van aile Werk
woorden in deze les. 

WOORDVERKLARING. 

&norren, 't geluld dat een tol maakt, die draalt. wentelt, draait. 
aanaehouwd, l:'ezien. onlloop, gang om; rondgang. 
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HOLLANDSE LEESBOEKEN 
Aanvangende 1net 't ABC, en eindigendl" met een 

Geschiedenis van de hollandse litteratuur. 

IN DE VEREENVOl.'DIGDE SPELLING. 
ELF.FERS' LEESTAI<'ELS.-Deze Leestafels (grote druk eo 

~root forrnaat) gaan aan de Serle vooraf, of worden tege
Jijkertijd met bet boekje van Sub-Standaards A & B gebruikt. 
De Leestafels zijn bedoeld om in de School aan de muur te 
hangen voor onderwijs van een gehele klas tegelijk. D~ 
bladen zijn 40 dufm x 30 duim. Prijs lOs. 6d • 

. ELFI<'ERS' LEESBOEKJE YOOR SUB-STANDAARDS A & B. 
-Een uitstekend boekje om de gronde• van de leeskunst te 
leren. Op goed papier en keurig geillustreerd. Prijs 8d 

ELFFERS' LEESBOEKJE VOOR STANDAARD I.-In dit 
boekje wordt een aanvang gemaakt met Taaloefeningen naar 
de bevatting van de ldnderen. Dit boekje wordt in 't ble
zonder aanbevolen voor beginnelingen. Prijs lOd. 

BLFFERS' LEESBOEK VOOR STANJU.4RD II.-De Taal
oefeningen worden geregeld voortgezet. Passende verhaaltje:> 
voor de kleinen, met uitgezochte versjes er tusseu. Prijs ls. 

ELFFERS' LEESBOEK l'OOR STANDAARD III.- In dit 
boekje, gelijk als in dat voor Stand. IV, wordt de betekeni~ 
van alle moeilike woorden in 't Hollands verklaard. 

Prijs ls. 3d. 
ELFI<'ERS' LEliJSBOEK VOOR STANDAARD IV.-Langerl' 

Verhalen en Aardrijkskundige beschrijvingen, vooral Zuid 
Afrikaans. Taaloefeningen en Woordelijsten. Prijs ls. 6d 

F ~- · Jt,i' LEESBOEI(-DEEL V.-Dit deeltje bestaat ult 
uitt • ._ q~ uit verschillende hollandse schrijvers.-Passendt:> 
Taaloefeningen en Woordelijst. Verrijkt met Zuid-Afrikaanse 
lllustraties. Ingericht als Vertaalboek. Prijs ls. 9d. 

ELFFERS' LEESBOEK-DEEL VI.- Langere en moeiliker 
uittreksels uit hollaudse schrijvers. Uitnemende Taaloefe
ningen. Passende Hollands-Engelse Woordelijst. Een boekje 
voor Matrikulatie klassen en '.faalbond klassen geschreven. 
Beginselen van Woordvorming. Prijs 2s. 

li:LFFERS' LEESBOEK-DEEL VII.-Een Leesboel,, speciaal 
bewerkt voor hen die !lich voor hogere eksamens voorbereiden 
als b.v. 't Ho:;;ere 'l'ualbond Eksamen. Stukken uit de beste 
schrijvers in Proza en Poezie. Taaloefeningen. . Woord
vorming. Woordelijst. Prijs 2s. 6d. 

l':l.FFERS' LEESBOEK-DEEL Vlll.-Een uitmuntend boek 
voor al de hogere eksamens, als 't Iri.termediare B.A., Toe
latin!!:seksamen tot Theologiese Seminariums, enz. Stukkel! 
uit de beste hollandse schrijvers in Proza en Poezie. Bio
grufiese aantekeningen over alle welbekende schrijvers van 
oude tijden af. Gescbiedenls van de nederlandse taa.l en 
Htteratuur. Woordelijst. Prljs =-
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