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ST.A.NDAAllD I 

LES 1 

EEN JACHT Bl] AVOND 

schreeu-wen 
spring-ha-zen 
la-waai 
lan-taarn 

don-ke-re 
tus-sen-po-zen 
mee-ne-men 
voet-sta p-pe n 

1. "Ga je van avon<l mee_ op jacht, 
Tom '? " vroeg broer Hcnuie rnij. 

2. "vVaarheen, Rennie, en waarom 
bij avoud { " 

3. ",J a, zie jc, <le hazen eten het 
jonge koren op, en we kunnen y;e alleen 
's avonds vangcn." 

4A "Zullen we <le honden <lan rneenc
men '?" 

5. "N een, alle8, wat we notlig hebben, 
is 'n lantaarn en 'n geweer." Toen we 
op het land kwamen, stakcn we de lan
taarn aan. Door dat kleine licht seheen 
de d nisternis rondom ons nog gl'otcr." 
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6. Niets bewoog zich in onze nab\j
heid. Eens hoorde ik bet geblaf van 'n 
jakhals in de verte en bij tussenpozen 
het lawaai van bavianen op het kopje. 

7. Daar schoot 1ne iets voorbU, en 
bijna was ik van schrik gaan schreeu
wen. Ret was maar 'n uil, <lie naar de 
bon1en in de tnin vloog. 

8. Hij schreeuwde luid, alsof hij ons 
te kennen won geven, <lat we geen 
recht hadden om 'R avondR buiten te .. 
Z\Jll. 

9. "Nu moet je de lantaam nemen,'~ 
fluisterde Rennie, "en zacht door het 
land lopen. Loop rechtuit en onthoud, 
dat je het licht alt~jd voor je uit 1noet 
laten schijnen." 

10. Ik wist, <lat hij dicht bij nie was, 
of8choon ik hct geluid van zijn voet
stappen niet kon horen. 

11. Wat \Yas <lat? In de donkere 
hoek zag ik twee grotc, starende ogen. 
't Was 'n haas, die door bet licht wcrd 
aangetrokken. Het geweer gaf 'n knal, 
de haas buitelde en was dood. Rennie 
stak he1n in zijn weitas, slingerde 
deze over de schouder, en we gingen 
vercler. 

12. N og 'n ha.as onderging weldra 
hetzelfde lot, en toen zag ik, tussen het 
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koren, 'n vreemcl dier, zoals i k nooit van 
te voren gezien had. 

13. Weer knalde het geweer. Toen 
we het dier bekeken, zei Rennie : "Ik 
hen blij, dat die knaap dood is ; 't is 
'n ijzervarken, 1 dat onze aardappels 
opeet. 

14. "Laat hem hier rnaar liggen, Tom, 
dan kunnen de jongens hem morgen 
meenemen. Kijk eens naar de stekels 
op zijn rug· : we zijn er niet op gesteld 
om hem in de weitas te hebben." 

15. Vier keer gingen we op deze 
manier dwars over het stuk land, en 
telkens knalde Rennie'~ geweer. 

lG. "Nu hehben \Ve van avond genoeg 
ge<luan," zei hij, " de weitas is zo zwaar, 
dat ik hem bijna nict dragen ka.n." 

17. Toen we thuis kwa1nen, vonden 
we tien bazen en drie springhazen in 
de weitas. 

18. "Niet slecht voor efHl avond," zei 
Vader. l\iaar ik was moe en had vaak; 
daarorn ging ik naar bed, en was wellha 
vast in slaap. 

1 (Nedorlands) : stekelvarken. 
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Ll~S 2 

IN DE VOORZOMER 1 

bla-de-ren 
ver-za-me-len 
wan-de-ling 
ver-schei-den 
gras-bran-den 

gras-spriet-jes 
voor-zo-mer 
ver-fris-sen-de 
ver-heu-gen 
ko-men-de 

o-ver-han-gen-de 
aan-ge-na-me 
ple-zie-ri-ge 
zon-ne-schijn 
kir-ren 

1. Laat on8 van n10rgcn 'n wantlding 
doen. De winter is nu voorb\j, en de 
zonier. is gekomen. 

2. Ecn week geledcn zag het veld er 
z6 bruin en droog en doods uit, <lat h et 
sebeen, alsof het uooit weer vrolik en 
mooi zou lijken. 

3. :Haar de regcn is gekomcn, en vel'
scheiden kercn hehhcn we y,wi:uu· weer 
gehad En kijk nu eens naar het ver
schil ! 

W aar g-raRbra.ndcn geweei;;t Zl.Jll, 

springen <le jongo gTas:;;;prie~jcs uit d e 
grond op, en geven aan hct veld 'n 
groene kleur. 

4. De miercu lopen druk hccn en 
weer, en bouwcn nienwe hnizen ' 'an 
harde grond. De Yog·cls zingen, a.ls ze 
gras en hlarcn verzamelen, waal'van zc 
in de bo~jcs nesten rnaken. De aar<lc 

' Zie <la titelplaat. 
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ruikt lckker na de verfriRsende regen, 
en de hele natuur schijnt zich tc ver
heugen over de kmnende zomer. 

5. Zie, hoe de lammertjes rondhup
pelen in de zonnc~ch~jn en luh;ter, hoe 
de dui ven kirrcn in de bomen aan de 
kant van het kopje ! 

6. vVe wandelen naar de kopjc8, en 
mcrkon op, hoe fris groen de jongc 
blaren van de <loornboom z~jn. Andere 
u01nen zijn vol grote, rode bloen1en. 
De lucht is Yol van de zoete geur 
van verschilleu<le bmncn, die in bloei 
staan. 

7. Luister naar het gcklettcr van 
de 8pt·inkhanen, dat geen ogenblik 
ophondt. 

8. Daar is onze ou<le vriend, de schild
pad, <lie langzaam naar de klippen 
kruipt, alsof hij het gewicht van de hele 
wcrel<l op de rug droeg. 

9. AJs jc naar hem toe gaat, trekt hij 
zijn kop terng in de dop, ah.;of hij zcggen 
won· "Hoeie moro·cn ik hen o·ezmul 

• 0 ' r'I ' 
maar heh het druk, en ben voli::;trekt niet 
op jouw g-ezelschap g·estel<l." 

10. We la.ten hem ziju gang gaan, en 
al"I we de gTote, ovcrha.11gende ]dip be
rciken, gaan we daarop zitten, en rusten 
lekker uit, terwijl we plezicr heLben in 
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h et leven, da.t we ro1ulom ons z1en en 
110ren. 

11. 0 zeker, de voorzomer js 'u aan
gena1ne en plcziorigc tijd ! 

LJ~R 3 
DE SCHILDPAD 

lang-zaam plech-tig door-heen 
schild-pad rech-tig be-ter 

K.leine Hchildpatl, <froog en koucl, 
Ben j e jong of hen je ou<l ? 
Oucl, geloof 'k. ,J ouw hals, als leer, 
W ordt nict b<.>ter door h ct weer. 
En j e dop is hard als Hteen : 
Stoot noch schop gat daar doorheen ! 
J e loopt .zo lang-zaa1n en .zo plechtig ! 
Je moet wel ou<l zi1'n maat1·e rcd1t.i0 · ! 

. ' • ' b 

ver-rast 

J_.iES 4 
DE KEVER 

R H of:KRTRA, 
naar E111TH KrNu. 

boe-ze-laar voor-schoot g e-le-de n 

1. lk wa~ Yerrast, 'n tijd geleden, 
Ik zag 'n nwoie k evcr , blauw, 

Met vleugels uitgcspreid: l~j vloog I 
En 'k riep : " Dat dacbt ik niet 

van jou ! " 
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2. Hij droeg 'n :-;terkc hoezelaar 
-Zijn vleugel:-; 1noest h\j toch 

bewaren !-
Zoal1-1 ook ik 'n voorschoot draag 

Om mijn uieuwe rok te sparen. 

J...iES 5 

R. H oEKsTnA, 
naar ElH'l'H K.lNG. 

DE JAKHALS EN DE KRAANVOGEL 

ont-moet-te 
kraan-vo-gel 

• de-zelf-de 

mis-schien 
du-wen 
vleu-gels 

vrien-de-lik 
be-gin-nen 
vol-gen-de 

1. Eeu jakhals ont1noette ccns 
kraanvogel, en zei: 
"Wat ben ik hlij, 
dat ik u zie, waarde 
Mnr. Langbeen ! 
Wil u bij me ko
rn en eten ( " 

2. "Ab; 'tu blieft," 
zci de kraanvogel. 
De jakhals liep 
tlus naar zijn hol, 
en de kraanvogel 
vloog laugza.an1 
na.ar d ezelf<le 
plaats. 

3. De kraanvo

'n 

gels kunnen niet snel vliegen, om<lat ze 
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zulkc kleine vleugeh; en zulke lange 
poten hchbcn. 

4. "Ik ben toch zo hlij, <lat n hier i:-;," 
zei <le jakhals. "'t Eten is klaar : daar 
is uw hor<l en hi er is 't mijnc." 

5. De heide horclcn waren gevuld n1et 
<lmme socp. De 
jakhals likte bet 
zijne met zijn 
lan<re tono· g·auw 

~ !'.") 

lecg-. 
G-. Maar <le ar1ne 

kraanvogel met 
zijn lange, dunne 
snavel kon maar 
'n beetje tegelijk 
krijgen. De jak
hnls 'vas er dus 
het best aan toe. 

7. "Vindt u de i;;oep ulisHchien niet 
lekker ? " vroeg de jakhals inet 'n grijns. 

8. De kraanvogel had er gau w genoeg 
van mn op die inanicr te eten, maar 
voor hij wegvloog, vroeg hij de jakhals 
om de volgende dag hij hen1 te komen 
eten. 

9. Toen de jakhals kwam, zci de 
kraanYogcl: "'t Is heel vriendelik van 
u mu hij rnij tc komen. Daar is uw kost. 
Laat ons lJeginnen." 
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Nu zag de jakhals, dat de kraanvogel 

hem zijn streek bctuald had µ:ezet ; wiu1t 
de soep was in aar<len kruiken met 

· lange halzen. 
10. De kraa.nvogel dooptc . zijn ]ange 

snavcl in de kruik, en had in korte tijd 
zijn soep naar Linnen gcslikt. 

11. D e j akhals was druk in de weer 
01n zijn neus in de kruik te duwen, 111aar 
hij kon niet b~j <le f.IOep kmnen. 

12. "Vinclt u mUn i-1oep rnisschien nict 
lekkcr? '' vroeg de kraanvogel. 

13. Doch de ja.khals zei niets. Hij 
likte de mond van de kruik helemaal 
Hchoon, en liep toen hard weg. Deze 
kecr was de kraan vogel er dus hct best 
aan toe. 

ont-waak 
bin-nen-in 

LES G 

HET PLANTJE 

won-de-re 
we-re Id 

be-gra-ven 
bui-ten 

1. Een zaadje fag hPg-rn.ven 
l>iep, o zo di c·p ! 

Met himwniu 'u plan~je, 
Dat heel vast sliep. 
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2. " Ontwaa.k ! " zei <le zonschijn 
"En kruip naar hct licht ! " 

" Ontwaak ! " zei de regen, 
"Op:-;taan is plicht." 

3. Het plm1~je rees op 
En keek, tot 't zag, 

Welk 'n wond're wereld 
Daar buiten lag. 

LES 7 

R H o!!:KsTnA, 
rmar K. L. BROWN. 

HET HONDJE EN DE EZEL 

scho-tels 
heet-te 
be-han-deld 

na-tuur-lik 
kwis-pe-len 
ge-wor-den 

ge-luk-kigst 
voor-po-ten 
knie-en 

1. Oude Ha.nR had 'n hondje en 'n 
ezel. Het hondje hcette Koos en de 
ezel Dick. 

2. Dick zwierf over bet veld bij hct 
bu ~s. Hij wenl goed behandel<l en had 
altijd kost gcnoeg. 

3. Hij mocst natuurlik werken, maar 
dat deed hem geen kwaad. Wie niets 
doet, is niet altijd het gelukkigst. 

4. Koos was zo aardig en speels, dat 
z~jn 1neestcr heel veel van hem hield. 
Soms zat het hondje op zijn schoot. 
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5. Dick was erg dwaas, en wou graag 
'n hondje wezen. HU won g:raag niets 
doen en door zijn meester geliefkoosd 
word en. 

6. "Al8 ik n1e eens als 'n hondje aan
stelde, dan zou ik mis~chien ook zo 
hehandeld worden," dacht hij. 

7. Hij ging dus in huis, en begon daar, 
n et als het honc\je, ron<l te sµriugen en 
niet zijn staart te k wi~µelcn. 

8. Oude Hans was aan 't eten. De 
ezel sprong z6 vrolik ron<l en sloeg z6 
hard met de staart, dat de schotels van 
de tafel vlogen, zoda.t ze braken. 

9. Toen zctte bij <le voorpoten op de 
knieen van zijn mcester, en µrob~erde 
op zijn schoot te springen met het 
gevolg, dat zijn meei;;;tcr erg schrikte. 

10. Oude llans rieµ zijn volk: "Deze 
ezel is gek geworden. Korut en jaagt 
hem naar buiten ! " Ze kwamen en 
:sloegen Dick, en joegen hem naar 
buiten. 

11. Laat ons altijd tevreden zijn met 
bet goede, <lat we hebben en niet iets 
wensen, dat aan anderen behoort. 
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leu-ke 
w an-de-len 

STANDAARD I 

LES 8 

DRIE MAATJES 

vrien-de-lik 
be-schermt 

maat-jes 
wre-de 

1. Samcn gaan \re uit wand'len, 
Babs, de hond en ik; 

Dric klcine, leuke maa~jes ! 
We hebben altijd schik. 

We zijn niet bang voor regen. 
Het weer zij nog zo slccht, 

W e gaan ! Dat 1naakt ons sterk, 
En 't is ook lekker, ... . echt ! 
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2. Een kleine dame is Babie, 
Held is 'n dapper beer. 

Ah; hij twee benen had, 
Rij kuielde YOOl' lrnar necr. 

Maar nu Leschennt hij liaar, 
Geen beer, die 't beter kan ! 

17 

'k Was liever 'n vriend'lik hondje 
Dan 'n wreck, 8lechtc 111an ! 

ge-trouw 
hoe-pe-len 
ren-nen-de 
aan-ge-hold 

LESH 

HELD OF KOOS 

ver-tel-len 
ver-an-derd 
vei-lig 
mee-ne-men 

H. Ho~;KsTRA, 

naar bet E.'lt:ELS. 

red-den 
hoe-we I 
ge-luid 
mer-rie 

I. Onze hond heet nu Held, maar 
vroeger noemden we hem Korn.;. Ik zal 
jullie vel'tellen, waarom we zijn naam 
veranderd hebben. 

2. Op zekerc dag zei Moeder tot Marie 
en rnij : "Kinder~jeH, jullie rnoeten 'n 
hee~je op de werf gaan spelen en Ba.hie 
ineenernen." 

3. Babic'8 naam was Biddy. Ze ·was 
nog maar drie ja.ar, en we hieldcn allen 
veel van haar. 

4. Na 'n poo~je ging Babie in 'n krin
getje op 'n hoonje hooi liggen, en vie] 
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daar in slaap. 'Ve dachten, <lat ze 
<laar veilig lag, en gingen op het pad 
hoepelen. 

5. We waren nog niet ver, toen we 
het geluid van 'n aantal woest rennende 
paarden hoorden. 

6. We keerden ons. om, en daar kwam 
'n troep paar<len in woeste vaart aange
hold. Vader reed op zijn oude merrie 
achter hen aan. 

7. Toen ze dicht bij het h ek van d e 
werf kwamen, zagen we, dat onze lieve, 
kleine Biddy hard naar het midden van 
het pad liep om te zien, waar we waren. 

8. Vader zag Babie daar staan, en 
riep aan haar, maar ze wist niet, wat 
ze doen moest. .Al nader kwamen de 
p~rden en juist, toen we dachten, dat 
ze haar ondersteboven zouden lopen, 
kwarn onze goede oude Koos 01n haar 
te r edden. 

9. Hij greep Biddy's jurk met zijn 
sterke tanden, en sleepte haar naar de 
kant van het pad. 

10. Vader sprong van zUn paard, en 
v]oog naar haar toe. Ze had zich hele
maal niet bezeerd, en Koos stond aan 
haar zij, en likte haar hand, ah:;of h~j 
zeggen wou : " Wees rnaar niet bang! 
Huil 1naar niet ! " 
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11. "Be~te Koos," zei Va<ler, " j c bent 
'n held ! " En nu we ten j ullic, waarom 
we de n aarn van onze hon<l verander<l 
liehhen. 

12. Hoewel Moeder niet met Marie en 
1nij l ieeft µ:craasd, omdat "\Ye Babic aan 
haar lot lmdden overgelaten, zouden we 
toch, o zo graag, even getrouw gcwee~t 
. . I ~ .r ' Z IJll a H .1.\...00:o;. 

T.1ES 10 

HET IJZERVARKEN 1 

tevoo r-sch ij n 
ste-ke ls 
ge-scho-ten 
pen-hou-ders 
be-ha l-ve 

aan-ge-val-len 
aan-ra-ken 
voor-po-t e n 
kl au-wen 
ste-ke l-var-ken 

vij-and 
he-le-m aal 
in-ko-men 
per-sen 
be-ze-ren 

1. " l(om toch op <le wel't: 1'0111," zci 
zu~je ..IVIa ric, "en kijk ecns, welk 'n 
~maaks <lier IGeinlJooi hecft tbuis
gebrach t ! " 

2. liet was de morgen na. onze jacht 
b\j avond, en ik wi~t, <lat h et di e r h ct 
ijze rvarkcn moest wezen, dat R ennie 
geschoten had. "J a, ]}farie, ik korn, als 
't onthijt afg·clopcn is." 

3. "De honden zullcn er niet hij
komen, Tout. Ze ruiken er wel aan, 

1 (Nederlan<ls): st ekelrnrkcu. 
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<loch ze zijn bnng voor <le 1'tekclR. Het 
dier is be<lekt met l!ltekeJs, helial ve zijn 
kop." 

4. W e gingen naar buiten , en <laar 
lao- h et iJ' ze rvarken 'n mooie oTote Yan 
~ ' :-, 

wel dric voct Jang! 
5. " KUk, Marie, sommige 1-\tekels zijn 

lang en Jos en <le a11<.lerc kort 011 Yast 
aan de Jnlid" 

G. ".J a.," zei Ma ric, " da t Wt>d ik ; 
want ik h eh enig-c van dio lang·e, dikke; 
ze zijn heel aa.nlig." 

7. "Zouden de honde11 zc ook anrdig 
vinden, als ze hen ~taken ? " 

B 
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"Dat gcloof ik niet, Tom, maar j e 
kunt er 1nooie penhoudcrs van ma.ken " 

8. " Hoe vecht b et dier, Vader?" 
" l i et vecht helcmaa.l niet," zei Vader. 

"AJs het door 'n vija.nd wordt aange
va.llen, rolt h et zich op tot 'n ua], en 
de sch crpe penue11 8t eken ovcral uit. 

lHaa r heel ·wern 1g dieren <lm·ven het 
ij1.1crvark<.,n clan aanrako11." 

9. " vVnar Iccn h ct stekclvarken, 
Vader?" 

" .Het leeft in diepc gaten, die h ct 
uitholt in h et zanc.1. K.ijk maa r ccns 
naar <le .langc, r.;cherpe klauweu aan 
zijn voorpoten." 

10. " }[aar," zei Marie, " a]s het gat 
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niet erg wijd is, kan het <lier er nooit 
iukomen." 

11. "Jaw el, J\iarie. .Al lijkt hij groot, 
toch kan hij zieh door 'n klein gaa~je 
persen op 'n manicr, tlic j c zou ver
bazen." 

12. "Volgeu d(~ honden hCln in zijn 
hol, Va<lcr r" 

13. " N <.'en, zo <lom tjjn ze niet: ze 
zou<len zieh lelik aan tle stekels bezercn. 

14. Bovendien komt bet Uzervarken 
overdag zelden te voorschijn, zodat we 
het bijna J1ooit zien." 

J ,E8\ 11 

MIJN ZEESCHELP 

wa-ter-kin-der-tjes 
on-stui-mi-ge 
won-de-re 

gul-den 
zee-wier 
meer-min 

ko-raal 
meeu-wen 
wolk-jes 

1. l\Iijn zeeschclp dee]t Jllf' zijn liedje 
lllCC, 

H et lied van <le grote, onstnirnige 
.:we 

2. 'Vat lied is <lat, klein mei~j e, oeh, 
Zeg m e, wat zingt zc, zcg ' t 1ne 

toch I 
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3. Ze zingt van de meer1nin op groene 
ba.ar, 

Met de staart van 'n vis en O'ttlden 0 

haar. 

4. Ze zingt van bet 
en rood, 

Van vis, die de zec 
schoot. 

. 
zeew1er, O'l'OCn 

~ 

houdt in haar 

5. Ze vertelt van waterkinder~jes 1nij, 
Met lipjes als koraal en oogjes blU. 

6. Ze zingt van meeuwen-schee1~jcs 
omhoog!-

Van kleine wolkjcs, zo ver voor ons 
oog. 

7. Al deze dingen deelt zc rnij 1nce 
Van de zo wond're, cliepc zec. 

J_JES 12 

W. H . BosHOFF, 
naa.r A.. F. 

EEN BEZOEK AAN GROTE SCHUUR 

la-ma's 
ka-ka-toes 
kan-ga-roes 
e-lan-den 

ze-bra 's 
Za-ter-dag 
Ta-fel-berg 
Ron-de-bosch 

on-der-hou-den 
be-der-ven 
na-ge-la-ten 
prach-ti-ge 

1. Verleden Zaterdag gingen we met 
Tante Nellie naar Grote Schuur. 
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2. Het grote 8tuk grond achtcr de 

Tafelberg, waarop bet huis gebouwd is, 
werd door de hccr Rhodes nagelaten 
als 'n ge:schenk aan het volk. Daar we 

ACRTF.RSTE GEl)ENLT E VA X GROTE SCJlUUB 

nog maar klcinc meisje:s zijn, reden 
we per train uaar Rondebo:sch. 

3. Daarna volgden we to voet 'n 
fraa.ie weg met hoge bornen aan clke 
kant. 

4. We kwamen hij het prachtige lmis 
met zijn tuin vol bloemen. 

5. De tuin wordt mooi onderhouden. 
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Toen we echtor euige l>loe1nen wildeu 
plukkcn, vertelde 'n man ous, dat we 
ze niet· mochtcn aa1uakcn. 

6. We ·wilden nict in huis gaan, 1naar 
buitcn :-;pclen op bet grm; en tuKscn de 
bomen op <le helling Yan <le heuvel. 

ZEBRA 's: GROTE SCJlt:UR 

7. Daar waren veel prachtig-c varens, 
maar 'rantc Nellie .zci, dat we ze 
moesten laten staan. 

8. Ze zci : " V eel n1ensen willen die 
varens graag zien, en daarom is 't nict 
goed, ze uit de grand tc trekken; want 
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clan bederven jullie 't plezier van au
dere mensen." 

9. Bok.ken van velerlei i-mort graas
den op de helling van de heuvcl. Ze 
zijn heel 1nak, want niemand 1nag ze 
aant·akeu. 

10. De zebra 'i:! kwamen dicht bij de 

LAMA'S : G ROTE SOH CTR 

ornheinirn!. Sonuniue mensen !!·even 
(.. • :-") , (. I 

hun brood, maa1·, daa.r ze sorni:! bijten, 
hielden we ous op 'u afstand. 

11. Er wuren veel springbokken, clan
den en koe<loes; ook zagen we enige 
snaaksc, van elders ingevoerde kan
garoes en lama ':-;, 
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12. vVe ging·en tot aan de leeuwekuil, 
waar \Ve de leeuw en leeuwin zagen. 
Zc zijn erg woest, en wor<lcn achter 
sterke, ijzcron ~taven gebouden. 

13. Daarnaa. t is 'n bok met wilde 
h ondeu ; ze zien er h eel aardig uit, 
mam·, als j e te dicht bij h en komt, 
bijteu ze. 

14. H eel wat papegaaien en andere 
vogels lcven daar in kooien, ook cnigc 
prachtigc knkatoes. 

15. We von den 't 'n · aangenaam 
bezock ; want '!'ante Nellie vertel<lc ons 
vecl biezon<lerhe<len van <le dieren, 
die we zagen. 

T.iES 13 

DE JAKHALS EN DE HAAS 

glin-ster-den 
bie-zon-der 
klip-pe-ri-ge 
lam-me-ren 
ka-meel-doorn 
be-sprin-gen 

s laap-plek 
ge-ach-te 
be-schut-ten 
voor-zich-tig 
ont-bijt 
na-tuur-lik 

jam-mer 
smul-len 
lek-ker 
was-sen 
klip-pen 
vei-lig 

1. De baas zat onder de kameel
doorn. H et was vroeg in de morgen, 
en de zon giug juist op boven het 
klipperige kopje achter de boevc. 
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2. De haas wies zich met de YOor
poteu. Dat dee<l hij icdcrc morgen, 
voor hij gi ng sla.pen. 

3. Hij zci tot zichzelf: " IIoe jammcr, 
dat ik zo vroeg uit de tuin mocst ! 

4. "Ik zou juist zo lekkcr gaan 
smullcn aau mijn ontbijt tussen de 
rapen, tocn de hou<lcn begounen tc 
blaffeil ! 

5. "'t Was natlnu·Jik die dornmc jak
hals ! Hij probeert altijd mn lammeren 
in de kraal te Yang-en, en dan gmut de 
honden hlaffon, en ik vcrlies miju kans 
op 'n lekker outbijt. Jk wou, <lat hij 
geen lam gevaugen had ! " 

6. De jakha.Js lag tus:·mn <le lossc 
klippe n, 'n hcctjc huge r op de bclliug 
van b et koHjc. 

7. De ltaas Lad zUn ziu, want de 
jakhals ha<l g·een hun k uunen -vangen. 
De honden waren wakker gewccst, en 
haddcn alarm g-emaakt. 

8. De jakhals was zoncler ontbijt 
naar 't kopje gesncld, en ha<l nu erg 
honger. 

V. H ij zag <le lmas, en <lacht, dat <leze 
missehien even goed voor outbijt zou 
kunnen dienen als 'n lam. Maa.r hoe 
zou h ij hem va ngen t 

"Beste beer," zei hij, "wees zo goed 
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en verlaat nw plaatK onder de kameel
dooru, dau kan ik bU u komen." 

10. " Tant, :1.:ie je, zo lang ah:; de haas 
ou<ler de bo01n hleet: was hij veilig, eu 
kon de jakhals he1n 11 ict bespringcn. 
De haa:-; was juh.;t klaar met wassen, 
en kcek rond 11aa1· 'n slaapplek. 

11. Kijk, daar, 'n hcc~je hoger op 
de helling wa1-1 'n lekker plekje met 
1n gTote pol gra:-: tul:l.scn twee grote 
klippcn. 

12. "Daar zal ik veilig zijn," zei hij, 
"11 i<'111a11<l zal me daar zien, en de 
klippen znllen rnc tegen de hitte van 
de zon bes('hutten." 

13. De og·en van de jaklrnl:-: glin-
1-\tenkn, toen hij zag, dat de ham; zich 
bewoog. Zou ltij 11aderkornen en <le 
vos zijn kans kunnen waarnemen, of 
zou langoor wcgrcnnen, over het 
veld? 

14. "l\{ooi zo," <lacht de jakhals, "hij 
kmnt mulct'." Hij ging plat tusi-ien de 
klippen Iiggcn, en de baas zag hc111 
nict. 

15. Als <le haas al aan hem <lacht, 
dan was 't a.Ileen, orndat h\j <loor z\jn 
toedoen de helft van zijn ontbijt gemist 
had. 

16. Twee of dri e sprongen hrachten 
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hem bij de klippen. Hij keek voo1·
zichtig rond, maa.r hij zag of hoorde 
niets, waarvoor hij h~n1g lrncfclc te zijn. 

17. J uist toen hij in zijn nieuw legm· 
wou gaan liggcn, i-1prong de jakhab 
met alle kracht pijhmel op hem at: 

18. De haas wa~ m 'n ogei1blik dood. 

"Nu krijg ik bij slot van rckening toch 
nog m\jn onthijt," .zci de jakhals. 

l!J. "Paf ! " zei iets op 'n afatand van 
vijftig jaards, en de jakhals tuimelde 
dood nee~ . 

20. De boer laaddc zijn gewecr op-
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nieuw. "~Iissehien is <le haal'\ even 
goedc kost voor 1nU als voor 'n jakhals," 
zci hij. 

21. Hij stopte de haas in zijn weitas, 
en keek naar de jakhals, die <loo<l op 
de grond lag. "Ik .zal jou ook maar 
n1eenemen," zei hij, "jouw vcl is bie
zonder rnooi." 

LES 14 

VREEMDE LANDEN 

mach-ti-ge 
dorps-gan-gers 
ker-se-boom 
vo-ri-ge 

to-ver-land 
uit-lo-pen 
spie-gel-glas 
rim-pe-lend 

plek-ken 
ver-vult 
speel-goed 
sche-pen 

1. Hoog, hoog in de kerl'leuoom 
Klom ik, zie je, zon<lcr schroom 
-'Vant ik hen ree<li-! 'n flukse klant
En zag tocn in 'n heel vreemd land. 

2. De naaste tuin zag 'k van omhoog, 
Versierd met bloemen, schoon voor 

't oog, 
En vele mooie plekkcn meer, 
Die ik nooit zag 'n voor'ge keer. 
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3. H et rimp'lend beekje v6or me was 
Van 't blauwe zwcrk bet i-;picgelglas ; 
De weg, vol zand, ging op en n eer, 
Dorpsganger!'I Htromuden h een en 

weer. 

4. V ond ik 'n hoger booin maar toch, 
Dan zag ik verder, verder nog-, 
Tot waar de n1achti<re rivie1· 

~ 

De i.;chepen zcewaarts vocrt n1et 
zw1er; 

5. Waar wegen 1iaa8t Yan alle kant 
U itlopen op h et toverlan<l; 
Waar icder kind orn vijf uur Hmult, 
En HJWclg-oc(l 't hal't Ynn Vl'cugcl 

nff r ult. 

LES 15 

" '· H . 13osmwt·', 
naar R. T,. STF:YF.Nso~. 

DE VIER APPELS 

di-a-man-ten 
w er-ke-li-ke 
won-der-ap-pel 

an-de-ren 
o-ver-vloed 
ver-lo-ren 

w el-ge-st eld 
on-ge-luk-kig 
me-de-I ij-den 

1. Er waren eens vier 1nannen. Ze 
waren alien wclgeRteld, Oil lecfrlen 
samcn als broe<lers. 
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2. l\1aar op zekcre <lag vcrloren ze 
al hun gel<l, en werden zo ariu als 
Job. 

Ze gingen uaar 'n 
vertcldcn he1n, hoe 
gcweeHt waren. 

Wijze Man, 
ongeln kk ig 

en 
ze 

3. De Wijze l\fan had medclijden 
met h en, en gaf aan ieder van hen 'n 
wondcrappcl. Toen zci hij tot <le jonge 
mannen: " Ieder vnn jnllie moet een 
appel op het hoofd leggcn en weggaan. 
'Vaar de appel va1t, hlijft daa.r en graaft: 
En wat jullie ook opgraven, neemt bet 
en Wt-t>st dankhnar." 

4. Zc gi11gen dn~ ht~en, zoa ls de Wijze 
Man hnn gezt'µ:d hnd. 

n. Zc haddt-n juist 'n mijl gelopen, 
toen ccn van hen de nppd van 't hoofd 
vid. De man lwµ;on t e graven, en vond 
Koper. 

G. "M:ooi," ze i hij. "Rt\n vogel iJ1 
de hand is betcr dan tien in de lucht ! 
.Tn11ic km111t:' ll hij me blijYcn, a.ls jullie 
·wiJlen. Vool' mijn part kunnen wo te 
zam CJ L graven. " 

7. N ceu ! De andcrcn <lachtcn, dat 
zij mccr gelnk zouden hebben ; daa.rom 
gil1g-en ze 'reg,. en licten hem a.Ileen 
~1.cl 1 t<•r. 

8. Spoedig· vi el de appd Yan <le 
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tweede n1an op d e grond; ook hij 
ging gTavcn, en vond ovc1·vloed van 
Zilver. 

"N og· hetcr ! " zei hij. ".Tullie kunnen 
bier hlijven, a.ls ju llic willen, en hct 
zilver met 1nij delen." 

!>. Ne.en ! De twee andcrcn wildcn 
hun geluk verder beprocven; ze g ingen 
<lus W(.\g, en lietcn limn a.Ileen. 

10. Ze licpeu enige tijd, en ten JaatRte 
viel d e n.ppe l van h et hoofd van de 
derde man. HiJ' ()'ino· 01) d e 1>lek 0 Taven 

. ::-. ~ 0 ' 
en kUk, <laar wa~ 'n Gou<lrnijn ! 

"Dat is nog hct hc~te van a.Jles ! " 
ricp hij uit. " .J c kunt hi c r hlijYcn , 
a.L-; je wilt en voor rnijn part de hclft 
krijgen." 

11. N een ! De Yi('rde man l>Pda.n ktc 
hem, maar Zt'i, dat )1 ij li t'rcr Ye rd er 
won gaan. l\'.Cisschicn zou hij 'n part\j 
diarnanten vinden. \Vaa.rcnn xou hij 
blijve11 ( Hij ,ging- dm1 vrolik J1een. 

12. Straks viel ook zijn appd op de 
grond. Hij grocf en groef nan dcze 
kant Yan de plek ('ll a.au di(!, <.-'ll vond 
ten Rlottc Ijzer. 

13. De \Vijze J\Ian wist heter da.n 
l1ij, waarvau de wcrkelikc waanle 't 
grootst ·was: van Dinmantcn of van 
Ijzcr. En wat zeggen jullie r 
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LES 16 
DE MIER EN DE DUIF 

aar-di-ge hulp-ge-schrei te-gen 
zacht-kens be-ne-den wind-vlaag 
vlij-ti -ge kir-ren dap-per 
zand-bank boom-tak zwem-men 

I. Ecn v1ijtigc mier Hep t egcn <le tak 
van 'n boom op, die a.an de kant van 
<le vld stond. 

2. E en windv]aag hlies de micr van 
<le tak, waardoor hij in 't water viel. 
De rni cr kon manr 'n beetje zwent
Tncn, maar hij weenlc zich dapper om 
de zan<llrnnk aan <le ka11t yan d e vlei 
te hereiken. 

" .R elp, help I " riep du mier, " ik 
venlrin k I Ilclp, help I" 

3. E en mooio duif zat op 'n boomtak 
zacht t e kirren. Toen ze 't hulpge
Rchrci van de rni er hoonle, keek ze naa.r 
herw<len , en zm vricndelik: "TCoe ! 
Koe ! Jk zal j e helpen, nls ik kan." 

4. Ze pikte 'n hlad van d e boom, en 
liet h em, v1ak bij de kleine mier , op 
hct writer valJen. 

"Zwcm nog 'n cin<lje vercler, en kliin 
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op het blad,'' zei ze. "De wind zal je 
dan naa.r do wal blazen." 

5. De mier kroop op hct blad. " 'Vat 
'n aardige boot is dat," zei hij. "Dank 

je wel, lieve duit:'' En de duif zei zacht
kens : " Koe ! Koe f Koe ! " 

6. De wind blies vlug het blad naar 
de zandbank ; de mier kroop erop, en 
droogde zich in het warmc zand. 

0 
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LES 17 
DE MAAN 

1. "Lieve Maan, lieve Maan, waarheen 
toch zwerf je ? " 

" Over de zee." 
"Lieve Maan, lieve Maan, wie toch 

bemin je ? " 
" Harten van vree." 

2. "Ben je niet moede van 't reizen? 
Want nimmer 

Ga je ter rust. 
W aarom zo bl eek en zo droef, alsof 

1mmer 
Op smart belust ? " 

3. "Vraag 1ne dit niet, kind! 0, wil 
me geloven, 

J e vraagt te veel ! 
Want ik gehoorzaam de Vader daar

boven, 
Zijn wil geheel." 

4. " Lieve Maan, lieve Maan, waarheen 
toch zwerf je ? " 

" Over de zee." 
"Lieve Maan, lieve Maan, wie toch 

bemin je?" 
" Harten van vree." 

W. H. BosIIOFF, 
naar LORD HOUGHTON. 
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LES 18 

IS DE MAAN MOE? 

da-ge-raad ver-kwijnt be-straalt 

1. Is de maan n1oe ? Zij lijkt besliRt 
Bleek in de dikke mist. 

Zij klieft de lucht van oost naar west, 
Geen rust liaar rest. 

2. N og v6or de zon ter kimme daalt, 
Haar wit licht ons bestraalt. 

En eer de dageraad verschijnt, 
Dat licht verkwijnt. 

LES 19 

\V. H. BosHoFF, 
naar C. G. R OSSETTI. 

DE BOER EN DE KWARTEL 

ge-hol-pen 
ver-bor-gen 
ge-mak-ke-lik 
ie-de-re 

ant-woo rd-den 
ge-lo-pen 
ge-ko-men 
voor-zich-tig 

vol-gen-de 
maai-en 
ger-ven 
ha I-men 

1. De wijfjeskwartel had haar nest 
tussen het jonge koren gemaakt, en 
nu de halmen Jang geworden wai·en, 
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zou 't niet makkelik geweest zijn, 't te 
vindcn. 

2. I edere nlorgen vcrliet .ze het nest 
om voedsel voor haar kleintjes te 
zocken. 

3. Toen ze op zekere avond 1n haar 

nest terugkwam, ·waren de jongen erg 
bang. 

4. Ze vroeg hun, wat- hun scheelde. 
Een van hen .zei: "De hoer is met 
zUn zoon hier op hct land geweest. 
H\j zei, dat het koren nu rijp ·genoeg 
was om gemaaid te wor<len, en hij wou 
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zijn buren roepen om bet morgen te 
snijden." 

"'Veest maar niet bang," zei de 
kwartel, " er i8 gcen gevaar." 

5. V oor ze de volgen<le morgen weg
vloog, beval ze haar jongen om goed 
te luiHteren naar alles, wat ze hoorclen. 

6. Toen ze 's avonds terugkwam, vroeg 
ze, wat ze gehoord hadden. 

Ze antwoordden : "De boer en zijn 
zoon zijn vandaag weer door het koren 
gelopen, maar, daar de buren niet 
gekomen waren orn 't te maaien, wou 
hij zijn twee l>roers en bun zoom~ roepen 
om het koren morgen te 8nijden." 

"Er is gecn gevaar," zei de kwartel, 
"maar weest voorzichtig, en luistert 
alles at:'' 

7. Toen ze de volgende avond terug
kwam, vroeg ze weer aan haar jongen, 
wat ze gehoord hadden. 

8. " De hoer i'3 hier weer geweest, 
n1aar, orndat zijn broers en hun zoons 
niet gekomen waren, zei hij, dat ze 't 
koren nu morgen zelf zouden rnaaien." 

"Nu is het tijd 01n weg te gaa,n," zei 
de kwartel. 

9. De zon scheen belder, toen de hoer 
en zijn zoons de volgende dag het koren 
maaiden en in gerven bonden. 



42 STANDAARD I 

10. v oor ze echter bij het nest kwa .. 
men, had de kwartel baar jongen ge
holpen om weg te komen, en zaten ze 
lekker op 'n verborgen plekje in de 
heining. 

11. V ertrouw niet op de hulp van 
anderen, maar werk zelf: 

LES 20 
DE DOKKEN TE KAAPSTAD 

pas-sa-giers ver-wij-derd merk-waar-dig-he-den 
be-last-ten sleep-bo-ten be-ant-woo rd-den 
struis-ve-ren va-der-land bood-schap-pen 
zil-ve-ren hof-mees-ters weg-ge-no-men 

1. "Ben je vlak bU de zee geweest, 
Karel, toen je te Kaapstad was ? " vroeg 
Tine aan haar broer. 

2. "J a, Tine, heel dikwels, en eens, op 
'n W oensdag namiddag, ben ik met Oom 
naar de <lokken geweest om de mail
boot te zien, die naar Engeland zou 
vertrekken." 

3. "Toe, vertel ons daar wat van." 
4. "W el, we liepen naar 't eind van 

de A.dderleystraat, en daar stond juist 
'n kleine trein op 't punt van vertrek. 
Hij bracht ons naar het dok, waar de 
mailboot lag. 
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5. "Een vlagje wapperde van de top 
van de n1ast ten teken, dat de boot die 
dag zou vcrtrekken." 

6. "Maar, ben je aan boor<l geweest, 
Karel?" 

"0 ja, Oom, en ik gingen over cen 

D1': DOKKEN 'l' .Bi KA.U'B'l'AD 

van de grote loopbruggen naar bet 
bovendek. Daar konden we zien, hoe 
de mensen haastig naar bet schip reden, 
en 'n lange trein van Johannesburg 
kwam vlak naast het schip te staan. 
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Hij was vol mensen, die allen aan boord 
g1ngen. 

7. " Grote krauen he8cn de passngiers 
en vrachtgooderen van de aaulegplaats 

K.M.S. '' TANTALLO:-; CASTLE., E N K.M.S. "IllllTO;s" lN DE 
DOK.KEN 'l'I:) KAA.l'STAD 

01nhoog, cu lieten ze daa rna neer iu 
het ruiln. 

8. "Sommige passagiers liepen achter 1 

hun ha.gage aa.n, anderen zochte~ hun ' 
hu tten uit, en vroegen naar het eetsalon. 

9. "Hofmeesters bedienden de pas
sag1ers, en beantwoordden hun vragen. 
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10. "Vele passagiers werden door 
vri cnden naar het schip gebracht; ze 
belastten hen met hun laatste bood
schappen, v66r ze vertrokken. 

11. "Beneden aan de brug stonden 
enige mannen, die zilvercn blaren, struis
veren en gekleurde eieren verkochteu, 
aan wie zulke dingen als merkwaardig
heden wilden meenemen naar Engeland. 

12. " Postzakken werden bij hon
derclen aan boord gcbracht en in het 
ruim neergelaten. Daarna klonk er 'n 
luide bel, en een loopbrug werd weg
genomen. 

13. "V ervolgens werd bet bevel 
gegeven : ' De bezockcrs aan wal ! ' 
en de vrienden en bezockerR verlieten 
het schip. W eel' lnidde er 'n hel, en 
'n tweede loopbrug wcrd verwij<ler<l. 

14. "Eindelik klonk de derde bel, 
en de laatste loopbrug wenl ingehaa.ld. 
H et muziekkorps aan boord speckle 
'Auld Lang Syne,' en de sleepboten 
tl·okken hct schi p van de pier." 
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LES 21 
HET VERSCHRIKKELIK LOT VAN 

MNR. WOLF 

1 

ver-schrik-ke-lik plug-gen 
jon-ge-tje mes-sen 
be-moei-en ha-mers 

ver-la-ten 
ge-sto-len 
on-der-ging 

1. Op zekere dag was Oom Remus 
aan 't schoenlappen. De klcine jongen 
had zo lang nrnt de elzen, de hamers en 
de messen van de oude man gespeeld, 
dat deze kwaad begon te kijken. Toen 
klom bet jongetje op 'n stoel, en zat 
er naar te kijken, hoe Oom Remus de 
pluggen in de hiel sloeg. 

2. "'t Loopt slecht a.f inet hem, die 'n 
antler plaagt," .zei Oom Remus. 

3. " Dat deed B1·oer Wolf; want hij 
maakte ~t Broer Konijn erg lastig, en in 
plaats van zich alleen 1net zijn eigen 
werk te bemoeien, bemoeide hij zich 
ook met 't werk van Broer Konijn. 

4. "Broer Konijn kon helemaal geen 
rust krijgen. Hij kon zijn buis niet ver
laten, zonder dat Broer Wolf een van 
zijn kleintjes ging stelen. 
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5. "Broer Konijn maakte zich 'n huis 

van stro, maa.r, zodra hij uitging, werd 
het afgebroken, en werd er 'u kleintje 
gestolen. 

6. " Hij maakte zich toen 'n huis van 

dennetakken, 1naar dat on<lcr<rinU' heto 0 

zelfde lot. 
7. "Daarna maakte hij zich 'n huis 

van bast, 1naar ook <lit werd afge
broken, en telkens wcrd er 'n kleintje 
gestolen. 

8. " Eindelik werd Broer Konijn zo 
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kwaa<l, dat hij zich op de har<le klippen 
'n huis van dikke planken maakte. 
Toen kon hij uitga.an, en de tijd met 
zijn vrienden doorbrengen. 

9. " Als hij tcrugkwam, kon hij hij 
het vuur gaan zitten, en daar z\jn pijp 
roken, en de krant lezen. HU kon 
doen, wat ieder man met 'n huisgeziu 
<loet, en zijn kinderen waren volkomen 
veilig. 

10. "HU maakte 'n gat in de keldcr, 
waar de kleine konijntje8 zich kouden 
verbergen, als zc lmiten 'n gevaarlik 
geluid hoorden. En de deur kon aan de 
binnenkant op de klink gedaan worden." 

LES 22 
HET VERSCHRIKKELIK LOT VAN 

MNR. WOLF 
2 

bin-nen-stoof luis-te-ren 
als-je-blieft kui-e-ren 
ach-ter-vol-gen om-me-zien 

ter-neer-ge-sla-gen 
jon-ge-juf-frouw 
schom-mel-stoel 

1. Broer "\tV olf zag, wat Broer l(onijn 
gedaan had, en voelde zich terneer
geslagen. Broer Konijn wou juist bij 
jongejuffrouw Beer gaan kuieren, toen 
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hij beweging en lawaai op bet pad 
vernam. 

2. Hij had nauweliks zijn oren tot 
luistcren gespitst, toen Broer Wolf de 
voordeur binnern;;toof. 

3. De kleine k onijntjes waren in 'n 

ommezien in hun hol. Broer Wolf zat 
onder 1nodder, en was helemaal buiten 
ad em. 

4. "0, ik smeek j e, red me toch, Broer 
Konijn," zei Broer Wolf. "Toe, als
j eblieft, Broer Konijn ! De honden 
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achtervolgen me, en ze zullen me ver
scheuren. Hoor je ze niet komen? 0, 
red me toch, alsjeblieft, Broer Konijn ! 
V erberg me ergens, waar de honden me 
niet kunnen vinden I " 

5. "Spring in die grote kist, Broer 
Wolf," zei Broer Konijn. " Spring 
daarin, en doe, alsof je thuis was." 

6. Broer Wolf sprong erin, het deksel 
viel neer, de haak ging in de kram, en 
daar zat J\'Inr. Wolf: 

7. Broer Konijn ging voor de spiegel 
staan, en knipoogde tegen zichzelf. 
V ervolgens trok hij de schomn1elstoel 
vo01· bet vuur en ging zitten om na te 
denken. 

8. Broer Konijn zat daar lang, en 
dacbt diep na. Daarna stond hij op, 
en Iiep bet vertrek op en neer. Toen 
begon Broer Wolf te praten. 

9. " Zijn de honden a.Hema.al weg, 
Broer Konijn ? " vroeg Mnr. Wolf. 

"Een van hen snuffelt juist nu rond 
in 't hoekje van de haard," zei Broer 
Konijn. 

10. Toen vulde h\j 'n ketel met water, 
en zette die op het vuur. 
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LES 23 
HET VERSCHRIKKELIK LOT VAN 

MNR. WOLF 

drif-boor 
d ru p-pe-len 
vre-se-lik 
por-taal 

3 

gaat-jes 
lek-ker 
la-chen 
waai-en 

ko-ken-de 
ke-tel 
dek-sel 
an-de-re 

51 

1. "Wat ga je nu doen, Broer 
Konijn ? " vroeg Broer Wolf in · de 
kist. 

2. "Wil je 'n lekker kopje tee, Broer 
Wolf?" En Broer Konijn ging naar 
de plank, nam 'n drilboor, en boorde 
enige kleine gaatjes in het deksel van 
de kist. 

3. '·'Wat ga je nu doen, Broer 
Konijn ? " vroeg Broer Wolf in de 
kist. 

4. "Ik boor kleine gaatjes, dan kan je 
lucht krijgen, Broer Wolf." 

5. Toen ging Broer Konijn in de 
kelder, en riep zijn kleine konijntjes 
naar boven. 

6. " Wat ga je nu doen, Broer 
Konijn?" 

7. "Ik vertel mijn kleintjes, welk 'n · 
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goeie man jij bent, Mnr. Wolf," zei 
Bro er Kon ijn. 

8. De kleine konijntjes hielden de 
potcn voor de mond 01u nict tc lachen. 
Toen nain Brocr Konijn de ketel, en 

goot heet water op het dekl'iel van de 
kist. 

9. "'Vat boor ik, Broer Konijn ? " 
vroeg Broer Wolf in de ki:-;t. 

10. "J" e hoort de wind waa.ien, Brocr 
Wolf." Toen begon het water iu de kist 
te druppelen. 
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11. "Wat voel ik <laar, Brom· Konijn ?" 
12. " De vliegen uijten JOU, Broer 

Wolf. 
13. "Ze bijten vreselik zeer, Broer 

Konijn.'' 
14. " Ga op de an<lere .zij liggen, Broer 

\Volf." 
15. "Wat voel ik nu, Broer Kon\jn ? " 
16. " Altijd nog <le vliegen, Broer 

Wolf." 
17. "Ze eten me op, Broer Konijn." 
18. Dit waren de laatste woorden van 

Broer W olt~ want het kokende water 
had zUn taak vcrricht. 

19. Toen riep Broer Konijn zijn 
vricnden, en ze sprongen allcn op en 
neer van hlijdschap. 

20. Als j e 't huis van Broer Konijn 
bezot.kt, zal je misschien 't vel van Broer 
Wolf in 't portaal zien hangen. En de 
reden, waarom hct <laar hangt, ii;;, <lat 
Broer Wolf er te veel van hiel<l om an
deren te · h elpen n1ct werk, dat .ze zelf 
heel goed konden <loen. 
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LES 24 
DE JAKHALS EN DE KAT 

luis-te-ren 
ge-rucht 
kra-len 
pluim-vee 

mui-zen 
kui-kens 
na-b ij-heid 
ie-der-een 

ont-moet-ten 
lam-me-ren 
som-mi-ge 
me-de-lij-den 

1. Een jakhals en 'n kat waren eens 
grotc vrientlen. 

2. De jakhals woonde op het kopje 
en, om kost te krijgen, ging hij 's nachts 
naar de kralcn, waar de schapen sliepen, 
of nij Rloop rond op de werf om pluimvee 
te vangen. 

3. De kat woondc in een van de 
huizen op de plaa.ts. Hij ving ratten 
en 1nuizen, maar bemocide zich nooit 
met de kuikelli!, als er icmand in de 
na.bijheid was. Daarom hield iederecn 
hen1 voor goed. 

4. De kat bad de gewoonte te luis
tercn naar allcs, wat er in huit:) wcrd 
gepraat, en vertelde dat dan later aan 
zijn vl'iend, de jakhals. 

5. Op zekcre morgen ontmoetten de 
vriendcn elkaar op hct veld. De kat 
vertelde de jakhals, dat de hoer kwaad 
was, omdat zijn lammeren gestolen 
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werden, en dat hij van plan was, de 
jakhals die dag dood te schieten. 

6. De jakhals lachte en zei : " Ik hen 
niet bang, want ik ken wel honderd 
kunstjes." 

7. "Ja," zei de kat, "n1aar de hoer 
heeft enige nieuwe honden en daaronder 
sommige grote, die heel hard kunnen 
!open, terwijl 'n paar kleintjes je in j e 
hol kunnen achtervolgen." 

8. "'1Vees maar niet bang," zei de 
jakhals, "ik ken 'n hele boel kunHtjes. 
~Iaar wat zal fii doen, nu de honden 
nieuw zijn en ze jou niet kennen ? " 

9. "Wei," zei de kat, "ik ken net een 
kuns~je." De jakbals had medelUden 
met de kat, en vertelde hem dat. Ter-. 
wijl ze nog inet elkaar praatten, zagen 
ze <le hoer met zijn honden naar hen 
toe kon1en. 

10. De honden vlogen op hen af, en 
nu was voor de jakha.Is <le tijd gekon1en 
om zijn kunR~jcs te tonen. 

11. Eerst rende hij in 'n hol, maar de 
dashonden volgden hem, en joegen he1n 
eruit. 

12. Nu stoof hij deze kant uit, dan 
die, trachtte de hon.den door zijn Anelle 
wendingen en draaien te misleiden, en 
haalde heel wat slinune streken uit. 
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13. Maar Jang voor hij bij zijn hon
derdste Rtreek was, haddcn de honden 
hem gcvangen en doodgemaakt. 

14. Dadelik, bij bet eerste gerucht, 
wa.s de kat h1 'n boom <»evloo·en waar de 

0 b ' 
bond en hem nict konden krijgen. "Nu 
zie ik," zie de kat, "da.t een goed kunstje 
nieer waar<l is dan houdenl slechte." 

be-te-re 
spel-len 
ont-wijkt 

LES 2G 
DOET JE BEST 

hoe-pel 
be-gee rt 
ge-draagt 

jon-ge-lui 
zor-gen 
te-huis 

1. Doet j e beRt, gehccl j e beRt, 
En doet hct elke da.g-; 

Denkt daaraan, o jongclui, 
Je slaat dan vast jc slag. 

2. Om 't even, wat j e tracht te doen, 
In school of ook tehuis, 

Doet altijd geheel j e hc~t, 
Dan hob je nooit veel kruis. 

3. Wanneer je in je boe)\je lcest, 
Of ook hct Rpellen leert, 

Of Rpeelt 1net hoepcl of met ha 1, 
Ziet, dat je 't best begeert. 
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4. .Als jongelui hun best nia.a.r doen, 

Dan g1·oeit het beetre aau, 
Doch als je steeds je werk ontwijkt, 

Zal 't betere vergatu1. 

5. .Al h; de lcs wat moeilik somi;, 
0, pakt hem zonder .zorgcu ! 

'.Als J0 e van <laa<» J. e fiink o·e<lraaot 0 ~ 0' 

Dan will je 't zeker morgen. 

be-speurt 
aas-vo-gel 
ver-za-meld 
been-de-ren 

LES 26 
DE GIER 

on-be-grij-pe-lik 
ge-woo.n-lik 
haas-ten 
ver-slin-den 

W. H. Boim:on-, 
uaar btit ENc;ELJS. 

kren-gen 
be-der-ven 
ver-schei-den 
ver-wij-de-ren 

1. Op zekere rnorgen kwamen <le 
jongens binnen, en vertel<len, <lat er, 
nict ver daar vandaan, 'n aasvogel boven 
'n bult ron<lvloog. 

2. Toen we buiten kwamen, zagen we, 
dat verscheiden van deze oTote voo·els 0 0 
naar de plek toe vlogen. 

3 . .Aasvogel is 'n andere naam voor 
gier, en is de naam, die in dit land 
gewoonlik gebruikt wordt. 

4. Een os was op de bult dood gegaan, 
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en de giercn waren nu bezig hem op te 
eten. 

5. Er had<len zich wel<lra 'u houderd 

EEN GlER 

vog-els vcrzameld, en toeu we 'n paar 
dagen later naar de plek gingen, vonden 
we niets dan beenderen. 
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6. H ct is onbegrijpelik, hoe gauw 

er g1eren komen, zoclra er 'n dier 
dood is. 

7. Eerst zie je er een als 'n i-;ti1~je, 
hoog in d e lucht. Het wordt groter en 
groter, als de vogcl neerschict, en er 
komen :;tee<ls nicer in bet gezicht. 

8. Binuen 'n uur is er 'n groot aantal 
b\j het <lode <lier. 

9. vVaa r komen .ze van<laan, en hoe 
weten ze, <litt er 'n lijk is ? Sommig·e 
men i::;en dcnken, <lat er boog in de 
1':1_cht, en vcr van elkaa.r, altijd gieren 
ZlJll. 

10. AL" een vogel 'n dood <lier be
Hpeurt, vliegt hU erop n eer ; de andere 
zien dat, en haas ten zich naar de 
plek. 

11. De vogcls vechteri met elkaar, 
t erwijl ze 't lijk verslinden, en ze zien 
er z6 vies uit, <lat nieman<l graag <licht 
bij hen komt. 

12. Toch zijn ze nuttig, doorda.t ze 
kreugen verwijderen, · die, a]s ze bleven 
)iggen, de lucht zouden be<lervcn. 

13. De gier bespeurt dikwels do<le 
dieren op plaatsen, waar ze ruisschicn 
door niemaud gevonden zou<len worden 
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vee-wach-ter 
pom-poe-nen 
be-bou-wen 
ver-le-den 
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LES 27 
DE OVERSTROMING 

ant-woo rd-de 
na-mid-dag 
o-ver-stro-ming 
ge-ko-men 

op-zet-ten 
he-vig 
weg-ne-men 
e-ni-ge 

1. Dicht hij de spruit is 'u stuk grond, 
dat mooi gelijk ii-i. 

2. Ou K1aa8, de veewachtel', vcl'lJouwt 
daa.r pompoenen en n1ielics. Omdat hij 
OJJ de paardeu en beesten past, mag hij, 
als deel van zijn loon, die gron<l be
bou wcn. 

3. V Cl'leden jaar begon Ou Klmls daa.r 
'n strohuis tc 1.na ken; want, zei hij, hij 
won bij zijn gezaai<le wonen. 

4. De bavianen hadden somtijds u1 

zijn n1ielics geplaagd; dus dacht h ij te 
wonen, waar hij ze kon beschermen. 

5. "Ben j e niet bang, Klaas," vroeg 
de lJOcr, "<lat de spruit nog ecns je 
strohuis zn.l wcgspoelcn?" 

6. "N een, baas," antwoordde hij, "bet· 
is al enige jarerr geledcn, da.t d e rivier 
over die groncl gestroornd heeft. Ik 
geloof n iC'.t, dat dit ooit weer zal ge
beuren." 
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7. De hoer lachtt;, 
voort met bouwen. 

OU KLAAS 

Ull 

61 

Klaas 

8. :Maar op zekere namiddag·, toen 
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Klaas met de beesten op bet kopje was, 
kwam er 'n hevig onweer opzetten. 

9. Ongeveer twee uur lang viel de 
regen in stromcn neer; al <lo sloten 
waren vol, en bet spruitje werd 'n brede 
r1vier. 

10. Zo<lra Klaas weg kon van zijn 
beesten, liep ltij hard naar zijn grond 
om te zien, of zijn strohuis er nog 
stond. 

11. Het was verdwenen 1 Het water 
had hct helemaa l weggespocl<l f Maar 
de hoenden; za ten veilig in 'n boom. 

12. "'t Is jalllIDer," zei IClaas, "maar 
't kon erger geweest zUn. De over
:stroming kon 's nachts gekomen zijn, 
terwijl ik sliep, en dan zou er gcen 
strohuis 1neer geweest zijn en geen 
Klaas." 

nach-te-1 i-ke 
kron-ke-len 

LES 28 
DE PADDE 

kon-cer-ten 
on-ver-wachts 

ac h-ter-po-ten 
kan-ge-roe 

1. .A18 ik kijk naar je, padde, 
V crbaas ik n1e zeer 

Om je kromme achterpoten 
En je ogen, meneer J 
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Om jc erg platte kopje, 
Om jc huidje zo na.t, 

Om je h eel kleine teentjes, 
Zo plat en zo glad. 

DJ;; llONTl!: PADIH~, 'l'.UANSVAAL 

2. J e doet zovecl dingen, 
Ik weet zelf niet hoe ; 

Want jc 8pringt <loor de lucht 
Net als 'n kangeroe. 

Je duikt van de damwal 
Zo haastig, zo dol 

En brengt door j e zwemmen 
Mijn hoofd haast op hol. 

63 
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3. In de blaad'ren van 't klimop 
Zag ik je eens lang, 

Ik zag je je kronk'len 
Zo rad als 'n slang. 

Men zegt, dat je dat doet 
Uit vrees voor <le slang, 

Doch als hij voorbij is, 
Ben jij niet meer bang. 

4 . .Als je vrees'lik verschrikt bent 
En gans niet kunt ~.raa.n, 

Dan licht je je voorpoot 
Wat op in de Imm. 

Dan lijk je zo aardig, 
Dat nicn1and dan ooit 

De steen, die hij opmun 
N aar jouw kant uitgooit. 

5. En als je bezoek krijgt 
Zo heel on verwachti-;, 

Dan < .. eef J0 

e koncertcn 
~ . 

In de zo1ncr deH nachts. 
Ach, 'n dam zonder jou 

18, in nacht'like stond, 
Als 'n haar<l zondcr kat 

Of 'n huis zonder bond. 
W. H. B OSROFF, 

naar EDITH KING. 



oog-sten 
ploeg-schaar 
ploeg-staar:t 
strooi-en 
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LES 29 
MIELIES 

af-ge-bro-ken 
schof-fe-len 
Ba-soe-to-land 
zo-mer-re-gen 
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kaf-fer-mei-den 
touw-lei-der 
bo-ven-aan 
sp ri n k-ha-n en 

1. Na de eerste Hinke zomerregen 
wordt de grond zacht. De boer begint 
dan te ploegen. 

2. Vier ossen trekken de ploeg. E en 
jongen doet dienst als touwleider, ter
wUl 'n man achter de ploeg loopt 
en de plocgschaa.r soms dieper in de 
grond drijft door op de ploegstaart te 
drukken. 

3. W e gebruiken soms 'n "planter " 
om de pitten te zaaien, maa.r vcle 
1nensen zaaien nog met de hand; <lat 
is ze strooicn de pitten over het land, 
en ploegen ze dan later in. 

4. De Kaffors schoff elen de grond om. 
Een van hen loopt vooruit, en zaait de 
pit ten. 

5. In Basoetoland ziet n1en soms 
veertig of vijftig meiden op 'n rij, bezig 
met schoffolen. 

<>. Op de n1aat van 't geschoffel zingen 
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ze 'n soort van lied, dat ze t elkens en 
t elkens herhalen. 

7. Ongeveer 'n week, . nadat de pitten 

Jl!lELIES 

gezaai<l xijn, komcn de jongc hlaadjes 
boven <le gron<l, en groeien dan heel 
snel. 

8. Ze sma keu heel xoet, en de hoer 
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moet oppassen, dat de beesten en 
schapen niet in het lan<l komen. 

9. Soms komen de sprinkhanen, en 
eten alles op. Dan moet de arme hoer 
opnieuw met zijn werk beginnen. 

10. De mielieplant bereikt 'n hoogte 
van acht tot tien voet. 

11. Aan de dikke stengel zitten lange 
blaren. Bovenaan de i-;tengcl zit 'n 
tros kleine zaadjes, 1naar <lit zijn gcen 
mieliopi tten. 

12. De pitten, vcilig verborgen in 
harde doppen, zitten aan de koppen 
en deze aan de kanten van de 
stengel. 

13. Aan 't eind van iedere kop zit 'n 
bosje bruine haren; uit elkc korrel 
komt namelik 'n ltaa r te voorschijn. 

14. Als de plantcn groeien, moet er 
heel wat geschoff eld wonlen mn do 
grand scboon te houden : 't onkruid 
zou de planten anders verstik.ken. 

15. Ongevcer vier maanden na het 
zaaien, komt de tij<l van oogsten ; de 
koppen worden afg-ebrokcn en naar de 
werf gcbracht. 
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on-der-ging 
vlie-gen-de 
op-ge-ge-ten 
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LES 30 
DE MIEREN 

ve-ran-da 
ter-mie-ten 
ge-val-len 

ko-nin-gin 
be-scha-di-gen 
kli-maat 

1. H et onweer bad bijna de hele 
na1niddag gecluur<l, maar, toen de zon 
onderging, was b et voorbij. 

2. N og even gl nurde de zon over de 
wc8telike heuvel8, als mn ons 'n vrien
delik "Gocclenacht " tc zeggen. 

3. Tom en El~jc 1nochtcn, v6or ze 
naal' bed gingen, nog 'n half uurtjc op 
de veranda spelcn. 

4. "Kijk," zei El~je, " wat 'n boel 
vliegen I " En werkelik sch ecn de lncht 
vol vliegen te zijn. 

5. "Wat zijn dat, Tom ? Zc lijken 
anders dan gewonc vliegcn." 

" Ik weet h ct niet ; laat om:i naar 
binncn gaan en 't Moeder vragcn." 

6. " Moeder, wat z\ji1 da.t voor vliegen, 
die rondom onH hui8 zwer1nen?" vroeg 
Elsj e. 

" Dat zijn gecn 
vliegeude mieren. 

vlieg·en, lieve, maar 
Kij k eeus, hoevcel 
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er om de la.mp vliegen en op de tafel 
geva.llen zijn." 

7. "J\'Iaa.r mieren vliegcn toch niet, 
Moeder ? " 

,; Wel, j e kunt zelf zien, dat dit mieren 
zijn. A ls j e morgen vroeg naar buite11 
gaat , zal j c de gron<l met vleugels bezaai<l 
\'i u<len." 

8. '~ De rnieren hreken ze at: als ze 
'n woo11plaa.ts g·cvonden h ebben , t'll gaan 
dan aan 't werk om hun kleine on<ler
aardsc :-;tad te bouwcn." 

9. " Ik h eb laatst 'n grote rnier gezicn, 
Moeder," zei Tom. "Hij wa:s hijua. drie 
duim laug." 

" Dat was 'n koningin van <le ter
mieten , <lie we gcwoonlik '~· ittc miercu 
nol'men." 

10. " Witte inieren, :Moeder? Die 
hel>lJen immcrH de oudc tafel opge
geten, die Va<lel' onder he t afdak ha <l 
gezct." 

11. " .J ui:-;t, Tom ! De t.crmictcn, of 
wittc 111iere11, heschadigell al Let hout
werk, waa.1· zc rnaar hij kuunen komen. 

12. " In dit warmc klimaa.t m Ot!ten 
we gocd oppas."leu, dat ze uict in onzc 
huizcn komen." 
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LES 31 
DE MOOIE ILONKA 

1 
kreu-pe-le 
wa-ter-bie-zen 
aan-loop-je 
te-rug-weg 

zwij-ne-hoe-ders 
voor-zich-tig 
suk-kel-de 
te-ge-moet 
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kud-den 
gra-zen 
ek-sters 
huis-waarts 

1. '·' Goeie-n-avond, Moeder," zei de 
Prins. " Ik weet, dat u lang in deze 
wereld geleefd heeft. Kan u me zeg
gen, waar ik de drie grote wat erbiezen 
kan vinden, waarvan ik van nacht ge:. 
droornd h eh ? " 

2. " Wacht tot morgen, mjjn zoon," 
zei <le oude vrouw, "dan zal ik 't j e 
misschien kunnen zeggen." 

3. Toen de zon de volgende morgen 
opkwam, blies ze op haar flu it. . Van 
a.Ile kanten kwamen er eksters naar 
haar toe vliegen; ze kwamen alle op 
een na. Deze had zich aan 'n poot en 
'n vleugel bezeerd, en de oude vrouw 
moest om hem sturen. 

4. H et was gelukkig, dat ze <lat deed ; 
want a.Ileen deze ekster wist, waar de 
waterbiezen waren. 

5. De Prins reed 1net de kreupele 
E2 
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ekstcr weg, tot zc bij 'n n1nur van 
klippcn kwamen . " De drie water
biczen zijn aan de andere kant van de 
muur," zei de eko;.;ter. 

6. De Prins liet zijn paard 'n aan 
loop,je nemen, en bet sprong over de 
rnunr. Da~una plukte hij de <lrie ·water
uiezcn, en k eerde buiswaarts. De ekster 
ging op 'n ta.k zittcn. 

7. Op de terugweg raakte een van 
de uiezen 'n boomstam, spleet open, 
en 'n mooi rneiaje vloog de Iucht in. 

8. Een einc\je veTder spleet <le tweede 
hies open, en weer vloog er 'n meisje 
de lucht in. 

9. "0, mijn tijcl ! " zei de Prins, "ik 
rnoet voorzichtig wezen met de derde 
watcrbies." 

10. H elaas, toen hij aan de kant van 
'n muur van zijn paard sprong, brak 
<le <lcrde bies open, en weer kwam e1· 
'n mcisje te voor.sch\jn, nog mooier dan 
de beide a.nderen. v oor ze weg kon 
vlicgen, vatte de Prins haar bij de 
hand. 

11. Het mci~je vroeg om 'n glas water. 
Toen de Prins bet haa.r gegeven had, 
zei ze : "Ik ben van jou, n1\jn Prins, 
en jij b ent Yan inij, en bij dit glas water 
verpaud ik jou n1 ijn trouw." En de 
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Prins en het meisj e beloofden elkaar, · 
<lat ze elkaar altijd lief zouden hebben. 

12. N abij de put lieten de zw\jne
hoeders van de Koning hun kuddcn 
grazcn. D e Prins vertrouwde het rneh~je 
aan hun zorg toe, t erwijl hij naar de 
stad reed om 'n koets n1et paarden 
te halcn. 

13. Een van de zwijnehoeders had 
'n lelikc dochter. Ze snkkelde naar 
cle put om water te balen, toen haar 
vader haar t erugriep. 

14. Hij nam d e a rme, klcine Ilonlta 
op de a.rm, en wicrp haar in de put. 
Daarna zci hij tot zijn <lochtur, <lat ze 
mooie kleren moest gaan aantrekken, 
waarin ze de Prins tegemoet moest 
gaan, als h\j terugkwam. 

schar-relt 
ve r-mis-te 
stru i-ke-lend 
tui-me-lend 

J_jES 32 
DE MOOIE ILONKA 

2 

door-d ron-gen 
voor-bij-ge-gaan 
ra-ke-l ings 
te-rug-kwam 

don-ke-re 
duis-te-re 
mod-de-ri-ge 
vast-klam-pen-de 

1. Toen de Prins terugkwam, liep de 
dochter· van de zwijnchoedcr hem tege-
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moet, en zei : "Ben je dan eindelik bij 
je eigen Prinses teruggekomen ? " 

"Hoe is je naam ? " vroeg de Prins. 
"Pobbo," zei de dochter van de 

zwijnehoeder. . 
2. De Prins keerde zich van Pobbo 

. af, en zoeht wijd en zijd naar de ver
n1iste Prinses, maar hij kon haar niet 
vinden. De put was z6 diep, dat haar 
ki:eten niet tot hem doordrongen. 

~3. En hoe kwa1n hct, dat ze niet in 
die diepe, donkere put verdronk ? 
11 4. Toen ze over de rand van de put 
werd geworpen, grecp ze de emmer, 
die 'n eindje lager hing. Sncl liep 
~let touw at: en hct rad draai<le al 
JlJ.aar rond. En lager en lager daalde 
llonka, terwijl ze zieh vasthield aan de 
'emrner. 

5. Toen ze het water bereikte, zonk 
de emmer-zo O'erinO' was Ilouka 's g·e

~ ti 

wicht-er niet in. · 
6. Daar hiug ze nu, zich vastklam

pen<le aan de emmer, tot aan <le kin in 
't water. 

7. Ze was in de duistere, modderige 
put, en riep en riep, maar nie1nand 
kwam. 

8. En al die tijd zoeht de Prins naar 
haar. 
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9. Maar welk klein ding hinkt en 
tuimelt daar over het vcl<l ? 

10. De Prim; i:s h ot bijna rakelings 
voorbijgegaan. Dat 1noct de lueupele 
eki;t er zijn, die de P r ins bij de water
biezen heeft gebracht. 

11. Langzaam-hinkend, struikelend, 
tuimelend-scl1arrelt de ekster over 
het veld, tot hij <le put hcreikt. HU 
kijkt over de rand en dat ziet de 
Prins. 

12. H~j ijlt erhcen, en kijkt over 
het kopje van h ot vogcltje, dat op de 
rand van de put 1nct de v1eugc1s klept. 
En daar bencden ziet hij de arme 
Ilonka. 

13. Langzaam draa it hij de emmer 
omboog. Eindclik k01ncn hct hoofd 
en de schouders van Ilonka boven de 
put t e voorscbijn. 

14. Nu heft hij haa.r in de kocts. 
Wat zij n ze blij ! En als ze naar bet 
palcis rijdcn, met de ckstcr v66r hen 
op 'n kusscn, beloven ze elkaar nog 
eens, <lat ze elkaar altijd zullen lief
h cbben. 
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LES 33 

DE VOS GAAT DOOR HET DORP 

hooi-mijt 
ra-zend 
mos-terd 
klui-ven 

man-ne-tjes-eend 
on-ge-stoord 
wa-ter-sloot 
va-der.-lief 

door-boo rd 
Rei-naart 
ga-lop 
groot-moe-der 

1. De vos en zijn vrouw Jeefdcu onge
stoord, 

Ze lia<l<len van mosterd nog nooit 
gehoord, 

Geen vork had nog ooit bun vlees 
doorboor<l, 

Doch ze hielden van beentjes 
kluivcn, aha J 

2. In 'n hel<l're nacht sprong Reinaart 
op 

-De pracht 
van <le stcr
rcn was ten 
top-

" Aha!" zei de 
VOS, "'k ga op 
'n g·alop 

Van nacht 
naar het naaste dorp, aha ! " 
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3. Hij von<l de wcg 'n hcc~je steil. 
Hij spitste zijn oren 'n korte wijl, 
" Och," riep hij, " hct is maar 'n 

klcine mijl 
Van bier naar <lat kleinc dorp, 

aha !" 

4. Toen de V ON k~vam bij 'n open poort, 

Kijk, ... 'n mannetj cseend, die nicts 
h ad gel10or<l ! 

"'k Houd Yan j c mecster, dus ook 
jij me be koort, 

Hoe gaarne kluif ik j e been, aha! " 

5. Een grijs gan..~je kroop in de hooimijt 
weg, 

" J e bent vet," zei de vos " maar 
' ' hoor, ik zeg, 



STANDAARD I 79 

Ik draag je, o vette gans, nu weg 
Van hier naar dat kJcine dorp, 

aha!" 

7. Haar man ..... -~--
sprong op uit 
zijn warme bed, 

Hij ha<l voor de 
vos reeds 'n val 
gezet; 

Doch de vos was 
te sli111; hij had 
razend Yeel pret, 

En liep door 
hct dorp, het 
dorp, of 
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8. De vos kwan1 thuis, en lei zich neer, 
Daar waren tien kleinen, nog wel 

wat teer, 
" Och V aderlief, Va<ledief~ ga. ccns 

weer 
En hrcng ons weer v lee:-{ van h et 

dorp, o ! " 

gon-zen-de 
z o r-ge-loos 
ij-ze-ren 
vu-rl-ge 
sta-ven 

LES 34 

\¥. H. UoimoF'P, 
uaar het ENOEU!. 

DE EERSTE TREIN 

ge-boor-te-plaats 
rom-me-lend 
mus-kie-ten 
wik-kel-den 
won-der-ver-ha-len 

al-le-maal 
ge-mak-ke-lik 
ge-lij-ke 
vre-se-li-ke 
kom-baars 

1. Ecn pa1'tij Ba rotses zwicrf rond 
ver van hun geboortep1aat8. 

2. Ze le i<l<lcn 'n gemakkelik, zorgeloos 
leven, gingen des daags op j acht, en 
sliepen des nachts onder de bomen. 

3. Op zekere <lag riep Kama zijn 
·vrienden toe : "Komt en .ziet, welk 'n 
vreen1dc weg ik gevonden heb I " De 
weg was vlak en · ge1naakt van twee 
ijzeren staven, die steeds op gelijke 
afstand van elkaar bleven. 

4. " Wat is dat ? " vroeg Kama. De 
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anderen schudden het hoofd : ze hadden 
nog nooit zo iets gezien. 

5. Terw~jl ze naar het wonder ston
den te kijken, kwarn_ Kekaue bij hen. 
Kekane was cens heel ver naar bet 
Zuiden geweest. 

6. " Ik weet, wat het is," zei hij. 
"Een vurig paanl trekt 'n hele boel 
wagens over zo 'n weg." 

7. De an<leren lachten. Ze wisten, 
dat Kekane altUd wondervcrhalen ver
telde, en geloofden he1n niet. 

8. 't Werd avond. Ze verlicten de 
vreemde weg, en zoehten 'n slaapplek, 
die ze ongeveer honderd treden daar 
vandaan vonden. 

9. Zc wikkelden zich in hun kom
baar1-;en van Yel, warmee zc zich zelfs 
het hoofd bedekteu, want in de laatste 
nachten hadden de 1nuskieteu hen erg 
geplaagd. 

10. Plotseling hoordcn ze 'n rom
melend geluid als van 'n verre don<ler. 

11. Het kwarn nadcr en nader. Op 
eens, daar klonk 'n schel gefluit ! 

12. De Barotses sprongcn verschrikt 
op! ·\Vat was dat 'I Ze keken naar 
de vreemdc We<>' die ze ontdekt 

~' 
hadden, en zagen 'n helder licht op 
hen afkomen. 
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13. Ieder grccp zijn komhaa.ri:;, en 
zette het op 'n lopen. 

14. "Nu gaa.n we allema.al dood," 
zei Kama. " Het is het vurige paard, 
waarvan Kekane verteld heeft ! " 

15. · Ze keken, en zagen de lokomotief 

n1ct 'n lange r~j van wagens voorbij
vliegen. 

16. Welk 'n vreselik gezicht I Het 
vurige paard blies rook uit en, terw\jl 't 
voorwaarts snel<le, zagen ze 'n heldere 
vlam. 

17. Nu was 't uit 11et gezicht, en de 
verschrikte Barotses lagen van angst 
plat op de grond. 
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18. " J ullie hebben me niet willen 
geloven, tocn ik 't jullie vertelde," zei 
Kekane. " Nu hehben jullie 't zelf 
o·ezien." 5 

19. "0, nu geloven we 't," zeiden de 
anderen. " Maar zal <lat vreselike paard 
niet ons hele lond vcrwoesten ? " 

20. "Ik weet bet niet," zei K.ekane, 
"maar ik wou, <lat bet deze brommendc 
vliegen dood kon maken, die ons zo 
bijten. Ik heh gehoord, <lat het vurige 
paard ze hi er gebracht heeft." 

21. Toen wikkelde hij zich lekker in 
zijn kombaars, en was weldra vast n1 

slaap. 

I.JES 35 

DE LEEUW EN DE MUIS 

ge-sla-gen 
be-doe-ling 
be-gin-nen 
da-de-lik 

ge-hou-den 
om-klem-de 
ge-wil-lig 
o-gen-blik 

kl au-wen 
dreun-de 
ge-span-nen 
be-dwin-gen 

1. Een leeuw, die zo groot en sterk 
was, dat het woud <lreunde van ziju 
gebrul, viel eens in zijn hol in slaap. 

2. Hij lag z6 stil, <lat men hmn voor 
'n stenen leeuw gehoudeu kon hebben. 
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l\'IiRRChien hiekl hct kleinc muiaje h em 
daarvoor. 

3. Hoe dit zij, hij liep dwars over de 
n eu R van de lecuw, en maaktc hem. 
wakker. 

4. 'foen zettc de leeuw zijn grote 

klauw op de 1nuii-; en het arme diertje 
dacht, tla.t zijn laatste uur geko1nen 
was. 

5. "Och, ~Im·. Leeuw," zei de muis, 
t erw\jl hij d e klauwen van de leeuw 
01nklcmtlc, "maak me toch, als 'tu blieft, 
niet <loo<l. 't vva~ mijn bc<loeling niet, 
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u te storen. Ik zal 't nooit weer doen, 
zo lang als ik lcef. '' 

6. " Ik zou wel eens willen weten," 
bro1nde d e lceuw, "waaro1n j e me wak
ker gemaakt en me in mijn middagdutje 
gestoord heut. J e rnoest dadelik je kop 
afhebben ! " 

7. " .J a, Mnr. Leeuw, ik heb 't ver
diend. Maar wat zou ik zonder kop 
beginnen ? 't 18 wel 'n heel klein ding, 
ik weet h et, maar 't is me toch heel veel 
waard." 

8. De leeuw kon 'n glimlach niet be
dwingen. "Ruk dan uit, en al8 .Hj j e 
kop wilt houden, hinder me dan nooit 
weer." 

9. Dat liet de muis zich geen twee
maal zeu-rTen · hiJ. niaakte <ladelik dat 

oO ' , ' 
h\j wegkwam. 

10. Niet Iang daarna raakte de leeuw 
. vast in 'n strik, die de jag·crs gespannen 

hadden. Hij dee<l zijn best mn vr.ij t e 
komen, maar de touwen wa.ren te sterk. 

11. 0, hoc brul<le bij in zijn woede en 
vertwijfeling ! 

12. De n1uis . hoorde bet gebrul, en 
ging kijken, wat er te docn \vas. 

13. " Brul, a.ls 't u hlicft, niet zo hard, 
Mnr. Leeuw," zei hij, want dan kan ik 
u uiet helpen." 
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14. "Jij? Wat zou jij?" riep de 
leeuw. " Hier zit ik in de touwen vast, 
en ik zal er nooit weer uitkomen." 

15. "Wacht, als 't u blieft, 'n ogenblik. 
Ik zal proberen om u los te maken." 

16. En dat deed hij. Met zijn scherpe 
tandjes ging bij aan 't werk, en weldra 
was de leeuw los. 

17. ·Niemand is zo zwak, dat hij zijn 
vrienden niet kan helpen. Daarvoor is 
slechts 'n waakzaam oog en 'n gewillig 
hart nodig. 

LES 36 
GOEDENACHT EN GOEDEMORGEN 

ge-zel-li-ge 
ei-ke-boom 
vi-ool-tjes 
ge-hin-nikt 

on-ver-moeid 
wind-ge-zucht 
tijd-me-ter 
vrien-de-li-ke 

naai-werk 
kraai-en 
a-vond-groet 
ne-gen 

1. Een lief blond meisje zat stil en 
vroom 

Met haar naaiwerk onder 'n eike
boom. 

Ze vouwde dat werk toen glad en 
zacht 

En zei : " Mijn werk, Goedenacht, 
Goedenacbt ! " 
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2. Eun aantal kraaien vloog hooµ; in de 
lucht, 

En bun " kouw, kouw I " klonk 
boveu 't v1·i11dgezucht. 

Ze riep. als had zij ze Jang vcrwacht: 
" Gezdlige zwar~je8, Uoedeud.cht, 

Goedena.cht ! " 

0. Het paa rd had gehinnikt, <le os gc
loeid, 

't Gehlaat van de schapcn klouk 
OilVf'l'lllOeid, 

Als wilden zc zeggen: "Marie, gccf 
acl1t, 

W c wen sen je allen 'n Gocdc
nacht ! " 

4. Ze zei niet tot <le zon : "Gocdc
nacht ! " 

Al zag ze hen1 daar in al z~Jn 
pracbt. 

Zc wist, <.lat hij God~ tij<lmcter waH 
En e r van ru::;t voor hem nooit 
~prake was. 

5. Zc g-ing uaa.r huis met lmar rein 
gernoe<l, 

De viool~je:-; negcn ten avondg-roet. 
Eu v66r lmar bedjc daar kniel<lc zij 
Eu had: "0, Uo<l, waak ook over 

mij l " 
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6. En wijl ze zo stil op haa.r bedje lag, 
Sliep ze rustig tot de volgende 

dao-· O' 
Toen wenste ieder de vriend'like zon 

Blij " Goedemorgen " en 't werk 
weer begon. 

W. R. BOSROFF, 
naal' LORD HOOGHTON. 

LES 37 

DE JONGENS EN DE PADDEN 

be-den-ken 
be-lo-ven 
ver-la-ten 

hard-voch-tig 
aan-voer-der 
vro-li-ke 

ver-schrik-te 
speel-plaats 
aar-dig-heid 

1. "Hoera, de school is uit ! " riepen 
enige vrolike jongens bij 't verlaten van 
de speelplaats. 

2. Ze woonden ongevcer twee mijl van 
de school, en 'n landweg voer<le ze naar 
huis. 

3. Ongeveer half-pad was 'n kleine 
vlei n1et hoog rict en mooie bloemen 
aan de kan ten. 

4. Ze waren niet kwaad, deze jongens, 
n1aar ze konden ·wel eens wat hardYoch-

1' 
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tig wczen. N ict me t opzet, 1naar, zonder 
erg. 

5. "Wat 'n grap ! " ricp Ton1, toen ze 
bij de vlei kwamen. "Kijk die paddcn 
eenH f Wat hebben ze 'n haast ! " En 
zonder tc be<leukcn, wat l1ij deed, 
gooide h ij rn •t 'n klip op grote pad de, 
die de aan vocrder van de and ere Hcheen 
te zijn. 

G. De klip gaf 'n zware plons, en de 
verschriktc pa.d<len zwonmien nu hier
hecn, <lan daa.rheen. Zonder te b e
dcnken, wat zc dcden, beg01mcn nu al 
de jongens met st enen op de padden 
te gooien. 

7. Op <lat ogenblik cchter kwam er 'n 
ruiter aangcredeu. "'Vat doen jullie 
daar, jongen~? " riep hij. ",J ullie gaan 
toch zeker nict die on."\chnldi~·e padden 
doo<lma.ken '? Bc<lenkt eons, lloe wreed 
<lat zon zijn ! " 

8. De jongens hiclden dadeJik op, en 
keken elkaar aa.n, t erwijl de man op 
antwoord wachttc. 

9. Ze begonnen nu na. t c denken, en 
zagen in, <lat ze icts heel wreeds gedaan 
had<lcn. 

10. "Hct spijt ons erg," zei Tom, 
" rnaar toen we met die klippen gooiden, 
bcdachten we niet, wat we deden. We 
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beloven u, <lat we niet weer zo wreed 
zullen zijn." 

11. "Dat is goed," zci de man, "ik 
ben blij, dat jullie de n1oed hebben om 
schuld te bekenncn. Onthoudt, dat, 
wat voor jullie 'n aardighcid 'vas, voor 
de padden de dood kon geweest zijn." 
En met 'n "Vooruit, ouwe jongen!" 
reed hij wcg. 

LES 38 
DE KLOK EN HET KIND 

ver-zoe-kend 
vin-ger-tjes 
ge-tal-len 
ne-de-rig 

glan-zend 
goud-blond 
ge-zicht 
moch-ten 

se-kon-den 
hoop-vol 
nim-mer 
be-rouw 

1. Kleine man, n10t Je goudhlond 
haar, 

. Zo krullend en glanzend fijn, 
Zcg, geloof jc, dat jouw gelaat 

Is half zo nuttig als 't mijn'? 
Twaalf' gctallen, je .ziet ze bier, 

Sehoon ogen mij niet:.-i vertellen, 
. Hij, die me in 't gezicht kijkt, 

ziet, 
Hoe haastig de uren snellen. 
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J a, dag en nacht 
Hond ik de wacht: 
"Tik-tak ! " Ik leer: 
"De tijd, die voorbij 1s, 

komt ni miner weer." 

2. Kleine man, met je handjcs rond, 
En vingertjes vijf daarbij, 

Word niet boos, als ik need'rig 
vraag: 

" J e vingers, wat doen toch 
.zij ? " 

'k Tel sekonden en uren staag, 
En HtecdR maar roep ik tot 

jou: 
"Pas op, ~pil geen minnut; want 

dan 
J(rijg jc later groot bcrouw l " 

.Ta, dag en nacht 
Houd ik de wacht: 
"Tik-ta.k ! " Ik leer: 
"De tij<l, die voorb\j 1s, 

komt nimmcr weer." 

3. V\jftig jaar i~ heel gauw voorbij 
En .. mochtcn we er dan nog 

Zl.Jll, 
Klei!le man, dan vraag ik aan 

JOU: 
"Kijk j e tcrug zonder pijn ? 
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Wie blikt lwopool nu in j e oog, 
V crzoekend om stcun en raad ? 

Wat voor goeds hecft je hand 
gedaan? 

V crtel me, hoe 't tlaarmee 
sta.at." 

ver-tel-len 
Zoe-loes 
mon-ster 

Ja da 1» en naclit ' ~ . 
Horn.I ik de wacht: 
" Tik-tak ! " Ik leer: 
"De tijd, die voorbij is, 

komt nimmer weer." 

J_jES 3D 
TI KO LOSHE 

1 

be-vech-ten 
ge-woon-te 
pro-vin-cie 

lt. H o F:KS1'HA, 
naa.r Mrs. EDEN. 

as-se-gaai-en 
ge-trok-ken 
wijs-ma-ken 

1. In de provincic Natal is 'n rivier, 
die <le Tugela wordt gcnocm<l. 

2. Lang gelc<len wh;ten <le Zoeloes, 
die in de nabijhcid van de stroom 
woonden, te vcrtellen van 'n verschrik
kelik monster, dat in 'n diepe poel 
woonde. 
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3. De naan1 van dit 1nonstcr was 
Tikoloshc. Hij had de gewoontc de 
mensen, <lie over de rivier gingen, bij 
de benen te pakken en onder water 
te trekken. 

4. Hij had reeds velen in de poel 

getrokken, maar nicman<l wa..":l dapper 
genoeg oin Tikoloshe to gaan be
vechten. 

5. Nu woonden er in 'n dorp dichtbij 
de Tugela drie jonge mannen. Hun 
namen waren Gana, Palelo en U111-

l>opo. 
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6. Op zekere dag zei Ga1m tot de 

anderen : "ICunnen wij niet tegen 
Tikoloshe gaan vechten en hem doden ? 
W e zijn jong- en sterk, en vechten dik
wels voor de grap met elkaar. Laten 
we tegen Tikoloshe vechten, opdat hij 
niet meer mern;en in de poel kan 
trekken." 

7. "Gocd," zei Palelo, "neem je schild 
en assegaaien, en ga tcgen hein veclltcn. 
Wij zullen \\:achten, tot j ij t erugkomt." 

8. Gana at en dronk, nam zijn schild 
en a."lsegaaien, en ging naar de rivicr. 

9. Maar toen hij bij de poel kwam, 
durfde hij niet verder gaan. 

10. 'Vele.Ira zag hij Tikoloshe op 'n 
klip zitten. " Wat wil jij hier?" riep 
TikoJoshe. 

"0," zei Gana, " ik zoek 1uijn schapen, 
en ben nu verdwaald." 

11. "Wat r w OU jij me wijs1naken, 
dat jij met je schild en assegaaien 
schapen zou gaan zoekcn r" 

12. Toen stak Tikoloslle de a.rm uit, 
maa.r Gana liep snel terng, en rustte 
niet, voor hij weer bij Palelo en Um
bopo was. 

13. lleb j e hem cloodg·emaakt?" vroeg 
Palelo. 

" N een, hjj kwarn achter me aan, '' 
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zei Gana, " en ik wenl erg bang, en 
liep hard weg." 

14. "Ja, Gana, jij loopt altijd ha.rd, 
maar nu ga ik om dit monster n1et mijn 
asi;egaai te dodeu," zei Palclo. 

15. " Ga," zei U mbopo, " en wij zullen 
wachten, tot jU terugkomt." 

16. Palelo at en <lronk, en ging toen 
naa.r de rivier 1uet zijn iscwkl en asse
gaaien. 

pro-be-ren 
ri-vier-bed 
ge-won-de 
woon-plaats 

LES 40 

TIKOLOSHE 

2 

be-zeer-de 
schran-der 
wacht-ten 
ogen-blik 

ver-moei-de 
ge-bro-ken 
ver-schei-den 
ge-ma k-ke-1 ik 

1. Tocn Palclo b~j de pocl kwam, zag 
hij Tikoloshe zittcn op 'n kHp. 

2. Hij wer<l bang, tocn hij het monster 
zag : bet zag er zo lclik en zo woe.st nit. 

3. "Wat wil j ij hicr ? " vroeg Tikoloshe. 
"Ik zock naar 'n gewonde bok," zci 

Palelo; "hij is me ont8uapt, en ik kan 
hem niet terugvinden." 
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4. "Hoe is dat mogelik?" ze~ Tiko

loshe, "jouw· assegaaien zijn schoon, en 
wie op jacht gaat, draagt geen schild." 

5. Toen stak hij de arm uit om hem 
te grijpen. Palelo wierp met 'n assegaai 
naar hem, maar het monster was met 
'n harde schaal bedekt. De assegaai 
stuitte op he111 af en bezeerde hem 
niet. 

6. Palelo vluchtte zo harcl als hij kon 
naar zijn vrienden. 

7. "Heb je hem doodgemaakt, Pa
lelo?" vroeg Umbopo. 

"N een, Umbopo, hij is te groot en 
sterk on1 . door 'n mens gedood te 
worden." 

8. "Nu," zei Umbopo, "zal ik gaan 
en proberen, of ik hem kan dood
maken." Hij at en dronk, en ging 
toen-naar de rivier. 

9. Zijn vrienden vonden hct vreeind, 
dat hij geen schild en assegaaien 
1neenam. Maar daar ze wisten, dat 
Umbopo sterk was en schrancler, gingen 
ze zitten en wachtten. 

10. Toen hij clicht bij de rivier kwam, 
begon hij mank te lopen, zoals iemand, 
die moe is en zere. voeten heeft. 

11. W eldra zag hij Tikoloshe zitten 
op 'n klip in cle rivier. Hij ging nu 
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bij <le rivier zitten, alsof hij zijn voctcn 
wou WUNHen. 

12. "\Vat wil jij bier?" vrocg Tiko
loshe op bar~m toon. 

" Ik ben op rcis naar m ijn woon
plaats," zei U1nhopo, "nrnar ik hen moe 
en wil 'n ogcnblik uitrustcn." 

13. Tikoloshe <lacht, dat hij 'n ver
mocitle man gcmakkelik in haudcn zou 
kunnen krijgen. Daa.rou1 gi ng h\j naar 
hem toe, en :strekte de han<l ll.aar hem 
uit. 

14. Maar juist, toen hij zijn voet won 
gr\jpen, schopte Umbopo uit alle macht. 

15. Hij schopte Tikoloshc z6 hoog de 
lucht in, dat, tocn deze op de klippcn 
in het rivicrbe<l viol, hU in stukken 
gebroken waH. Door de kracht van 
zijn val zakte hct i·ivierbc<l verscheiden 
voetcn. 

16. En als j e dit vcrhaal nict wilt 
gelovcn, moet je maar naar de Tugela 
gaan. '-Te zult <laur de plaats vinden, 
waar de rivier naar beneden stort. 

17. Hij wordt de Tugela - Waterval 
genoemd. Maar Tikoloshc zal je niet 
vinden. 
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LES 41 

DE ROEKELOZE KIKKER 

be- lust 
roe-ke-lo-ze 
ver-waan-de 

be-ne-den 
be-d ri e-gen 
ge-l e-den 

1. Ecn lange tijd gelcden, 

bo-ven 
bit-ter 
be-lust 

Nict heel vcr van 'n bron, 
Had 'n verwa.andc kikker, 

Die gaus niet schrijven kon, 

99 

J a, zelfs geen woo rd kon lezen 
-En toch was h\j t cvredcn !

Een bitter treurig einde, 
Een la110'e tii<l o·elcden. 

e " e 
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2. Die kikker, drocf t e zeggen, 
Was dol belust op vliegen, 

En dacht juist op die morgen 
Er ecntje te bcdriegen. 

In 't rict zag hij dat vlicgje, 
Omhoog hij klom en sprong, 

Mocht 't vliegje boven blijveu, 
Dan ving hij 't met zijn tong. 

3. En 't riet, bet boog wel vrees'lik, 
Doch steeds maar ging bij ~tijgcn, 

.A.ls 't vliegje de ogen Hloot, 
Dan zou hij bet wel krijgcn ! 

H et leek zo 'n heerlik vliegje, 
H et was zo lek ker vet J 

Hij n1ocst hct stellig vangen, . 
Dan smullen, . . . wat 'n prct ! 

4. Zo ging hij 1noedig opwaarts, 
En dacht a.an gcen gevaa r. 

Hij zag 'n eend bcneden, 
Doch dat wm; geen hezwaar ! 

Tot eensklaps onder 't vor~je 
Een rietje knakte en brak. 

De kikker hoorde net een woord : 
Dat ene woord was : " Kwak ! " 

W. H. Bo~HOFF, 
naar JAM.Kl! C:LA.lll::.!WJ!: R AWER . 



vol-ko-men 
re-ge-ren 
pro-be-ren 
va-kan-tie-dag 
rond-d raai-en 
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LES 42 

DE BOOT 

rie-men 
roei-en 
Trans-vaal 
toe-val-lig 
wer-ke-lik 

101 

ver-lof 
bit-ter 
hui-len 
stoom-boot 
vei-lig 

1. Het waR helemaal Panl z'n schuld : 
op dat punt waren de kinderen 't vol
komen eens. 

2. Ze brachten hun vakantiedag nabij 
Oost Londen door, en Paul ~ad ze ge
vraagd om in 'n boot op <le rivier te 
gaan i·oeien. 

3. Paul had te Germiston in de 
Traansvaal gewoon<l en had vaak in 'n 
boot op 'n grote dan1 gevaren. 

4. Hij was er zeker van, dat hij wel 'n 
boot op de Buffel-rivier kon regeren. 

5. "Wat zon Moeder ei·van zeggen ? " 
vroeg kleine Lucie. 

"O," zei Paul, "die zal er wel niets 
tegen hehben. Ga jij rnaar stil zitten. 
Bella kan sturen, en ik zal roeien." 

6. Ze staken van wal. Niemand had 
ze weg zien gaan, en Paul had al 'n 
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eindje van de wal af geroeid, v66r ze de 
stroom voelden. 

7. Toen begon het verdriet ; Paul 
verloor een van de riemen: hij gleed 

BUFF'F.LRTVTJiJR, OOST LONDEN 

hern uit de hand en dreef, even buiten 
zijn bercik, op het water. 

8. "Wat ga j e nu doen, Paul? " vroeg 
Be11a. 

" Ik weet het zelf nict, Bella. Ik 
heh nooit met een rie1n geroeid, maar 
ik zal 't proberen." 

D. Jiij roeide met de overgebleven 
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riem, <loch de boot deed nicts dan lang
zaam i·onddraaien, en dreef te gelijker 
tijd naar de !lee. 

10. " W el," zei Paul, " we moet en toch 
van icmand hulp krijgen. H et gaat niet 
om af te drijven naar <le zce." 

11. JHaar toevallig schccn er op dat 
ogenblik niemand in de nabijhcid te .. 
ZIJU. 

12. Lucie begon bitter t e huilen, en 
Bella k eek h eel ernstig. 

13. "I-let was werkelik niet goed, 
Paul, om in de boot te gaan." 

" ,J a, Bella, we haddcn vcrlof n1oeten 
vragcn. Ik !lOU wel eens willcn weten, 
hoc Yer we a.I weg zijn." 

14. Wat speet het lnm, dat ze waren 
gaan varen. H et scheen, of er uren 
voorbiJ'o·ino·en, maar in werkelikhci<l .o 0 

<luu rde 't uict zo Jang. 
15. Een kleine stoomboot kwan1 in 

't zicht, en de kinderen n epcn om 
hulp. 

16. De boot stopte vlak bij hen, en 
weldra wa.ren ze veilig aan boor<l. Maar 
noch Bella noch Lucie wil ooit weer met 
Paul uit varen gaan. 
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LES 43 

WAT TE DOEN? 

ver-stan-dig 
ge-luk-kig 

Jo-han 
Jo-han-na 

kin-der-tjes 
op-ge-staan 

1. Wil jc blij zjjn en gelukkig, Johan, 
Wil je blij zijn en gelukkjg? 

Doe dan elke dag 'n weldaad, Johan, 
Doe dan elke dag 'n weldaad ! 

2. Wil je ~olik en blij zijn, J"ohanna, 
Wil je vrolik en blij zUn? 

Spreek dan zacl1t tot wie treuren, 
Johanna, 

Spreck dan zacht tot wie treuren ! 

3. Wil je gczond en verstandig zijn, 
kinder~jes, 

Wil jc gezond en veIBtandig zijn? 
Vroeg dan naar bed en vroeg- op

gestaan, kinder~jes, 
Vroeg <lan naa.r bed en vroeg- op

gcstaan ! 
R. HOEKSTRA, 

naar bet E N GELS. 
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J .... ES 44 

DE HAAS EN HET LAM 

vei-lig 
lek-ke-re 
wer-ke-lik 

lam-me-tje 
m eest-al 
ge-dre-ven 

mi-nuut 
ge-zicht 
ant-woo rd 

1. Het jongc lmn ~peclde did1t h\j 
he t konje, toen 't de rode baas op 'n 
klip zag zittcn. 

2. " \iVie l>e11 jij t" vroeg· 't. "l k hl'h 
nog nooit 'n dier a]s jij gezien." 

3. "Dat is zo," zei de rode ha.as, 
"want jij dwaalt des daaµ:s OH!J° het 
Yel<.l_, c 11 ik n•is n1cestal hij J1aeltt." 

4. ")Iaar hoc is jc naa.m?" vroeg hct 
lam. 

"~iijn naam is Roo<lhaas," 'vas 't ant
woor<l, "en ik woon tussen <le klippeu 
op 't ko1~je." 

5. "Ga je niet naa.r de plaats, Rood
haa~, om veilig in de kraal gebracht te 
worden?" 

"Keen, lamn1etje, ik kom nooit bij 't 
huis van de boer, behal vc 's nachts. 
Dan ga ik naar de tuin, en eet daar 
lekkere groeuteu. Als ik oYer <lag 

G 
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kwarn, zouden <le jong('nH m o m e t de 
hon<len j agen en prohercn me k 
do<lcu." 

6. D e h ondeu urnkcn 't mij nil't 
lastig," zci h et lam. 1

8 A ,·onds word 
ik in de kraal g;cchevcn, " ·aar ik veilig· 
1Hn1 voor de Jitkhuls ; ' t i8 daar voi
komc n Yeilig. '' 

7. "Zekcr," ze i Rooclhaas, " de hoer 
zorgt voor jou, tot j e lc kkcr Yet be11t. 
Dan nrnakt hij j c dood .eu cet jc op." 

8. "lHaat· j c zegt , <lat ze jacht op j e 
1mtkc n om jou ook dood t c ma.ke n. 
Hoo<..ll1nas. I~ ' t <lnn ni ct he ter, <lat ze 
eerst voor J. e zor<re n voor ze J. o dood-e ' , 
makeu r ,, 

9. ' Dat geloof ik ni ct, lamme~jc. Ze 
kunne n me niet doodmakcn, Y66r ze 
rne vangcn ; e n ik kan z6 ~ncl lope n, 
<lat h c t nict 1na.kkelik is, n1e in te 
halcn .'' 

10. " l(a.n j c werke1ik zo hard lopcn, 
Roo<lhaa~? D e 11onden klwuen veel 
harder lo pen dun ik." 

11. "J e kunt niet hard lopen, lam
me~je ; ma~u ik kau harder loµen dan 
<le ltondcn. Kijk n1a.ar ! " 

12. H et lam keek, eu hct dunrde 
geen minuut, of <le Laa.~ was uit h et 
gezicht. 



STANDAAUD I 107 

".Ta," zei het Jam, " Roodhaas loopt 
l1eel hard, veel harder dan welke hou<l 
ook." 

l; ES 45 

DE SLIMME JAKHALS EN DE 
HONGERIGE LEEUW 

ver-wij-de-ren 
o-gen-blik 
va-kan-tie 

wan-de-ling 
hon-ge-ri-ge 
nieuw s-gie- r ig 

ant-woo rd-de 
lek-ke-re 
ge-no-men 

1. De lccuw zat i11 zi.jn hol. Hij ha<l 
Lano· u:esle\.}JCU en had ero· hono·er. 

0 = ' 0 t".) 

" Ik ben ero· hon<»eri<>'" zei hiJ. " is er 
0 0 O' ' ' 

nieti; om te eten? " 
2. Op dat ogenLlik kwam er 'n haas 

HH ugcsprongen. 
" Uocie moro·en rni1'n beste" zei de 

0 ' • ' 
}eeuW, " breng jij jc VTienden '11 bezoek ( 
l\'laar kom, als je Llieft, Linnen ! 't Is 
zo warm buiten." 

3. " H eel g-raag, l\'leneer ! " zei de J'ode 
baas . " De zon i. · erg· warin, en ik zal 
grnag 'n og-enLlikje uitrus tcn." 

4. Hij ging 't hol binneu, maar kwain 
er nooit weer uit. 

5. \Vel<lra kwam er 'n houd aange
lopen. 
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"Gocie moru·en, 1Tiend," zei de lecuw, n 
"heh j e va.udaag eens vakant i · geno-
n1en? 't Za.I m e aangemrnm zijn Htraki; 
'n e indjc met j e te gaan lopt'n ." 

6. ".fa," antwoonltlc <le hon<l, " ik ga. 
van tlaag cens :-;pekn." 

" Kom zo laug hiunen," zc 1 <le lceuw, 

" tot ik klaar hen om mee tc gaan ; tlan 
znllen we eens 'n lekkcre wandeling 
doen." 

7. De hontl ging- met de leeuw in h et 
hol, maar llij kwan1 er nooit weer uit. 

8. Kort <laarop kwam er 'n slimmc 
jakhals aa.n. 

" Hoe gaat b et hroertje-licf ?" zei de 
leeu w. " Korn binne:'n, en rust op deze 
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warme dag hij me uit. dan gaan we van 
avond samen op jacht." 

D. ~Ianr <le jaklinl~ kcck naar ict8 op 
de grond. 

10. "'Vaar kij~ j e mmr? '' Yroeg de 
lceuw. 

" Jk zie sporcn in l1et zand," zci de 
slimme jakl1als. 

11. " 1 k zic i:;ponm nu1 'n hond en 
Yan 'n ltaa~. " 

" Ku, wat zou dat ? " zei d c le en w. 
Tocn ze i de ja khals: " De sporen 

gaan in uw ho], nurnr ze kornen e r niet 
wee r uit. Ik hen nieuwsgicrig, waar de 
hond is. lk hen uieuw~gierig, wnar <le 
ha as iH." 

12. " Toe, . zcur IHI niet, en kmn bin
nen," zci de leeuw. 

" Tk zou j e dankcn." zl'i c.lc ja.kha.ls. 
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"Mijn spo1·cn zn11cn zich zo gauw mo
gclik van j e hol Yerwijderen ." 

13. En de slinnnc jakhals liep zo hanl 
al8 hij kon wcg. 

le n-te 
z o-me r 
herfst 

LES 4G 

DE FEEEKRING 

win-ter 
fee-en 
ge-tij-den 

le id-ste r 
hul-de 
draai-e n 

1. K.ijk, ik tlans, ik dans en zing, 
'k Dans nn in 'n bJij d e kri11g· ; 
"'\Yij zijn foC'eu tussen 't groen, 
Die hun le id:ster huklc <locn . 

2. Al8 p:etijden Yan het jaar 
Horen wij tod1 hij elkaar. 
Ik ben Zomer, zU is L ent', 
Aan ous klecd men ous hcrkenL 

a. I.Jent' en Zomer gaan voorbij, 
Herf.1.1t komt inet zijn grijze pi.i ; 
' Viuter vol0 t dan 'veer nwt Lent' 

I"' ' 

Aan ons kleed 1ucn ons he rkeut. 
4. Sneller, suellC'r draaien wij, 

Wa11g·en rood en hartcn bl~j, 
V rij als Yogeb, Yrolik ~ingcnd 
J~n daarbij in 't r01u.lc Hpringcnd. 

·w. H. BosnoFF, 
nu.ar htlt E:rnELS. 



ge-daan-te 
ko-nin-gin 
her-ge-ven 
ge-slin-gerd 
tu i-mel-de 
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LES 47 
DE WONDERGAVEN 

1 

ci-ter 
vi-ool 
tok-kel 
ge-ge-ten 
ge-ge-ven 

op-per-stal-mees-ter 
a-vond-maal 
on-der-st e-bo-ven 
door-brach-ten 
ver-lie-zen 

1. Een jongen liep eern; door ' tt woud 
om voedsel tc zoekcn. Hij had zijn 
boo<)' oYer de ru0 • &reslino-ercl en zi1'u 

l:'l ~ v 0 ' • 

pijlen hingen hem op zij. 
2. nu nam <le Loog Yan de nag, en 

wilde jui8t 'n p\jl op hct koonl doell , 
toen hij 'n man op hem af zag konrnn, 
op de hielen gevolgd door 'n troop 
woln.!n. 

3. De jongcn hief <le hoog op, en 'n 
pijl suorde naar de voorste wolt: Hij 
had gocd gcmikt: de wolf tuimeldc 
01Hlerstchoven met de pijl in hct hart. 
~ og c nige pijlen jocgen de troep op 
de vlncht. 

4. De man dankte de jon~en, en nam 
h e1n 1nee naar zijn huis, waar zc i-.;amen 
de uacht <loorbraehten. 

u. Aan tafel, hij het avondmaa], gaf 
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de nian hem 'n citer, 'n viool en 'n 
1iuit. "Als j e ooit in gevaa1· komt," 
.zei hij, " tokkel op de citcr. Als er 
11iernand kornt, sped dan op de viool, 
e n als e t· dun nog niemand ko1ut, blaas 
dan op de t111it." 

6. De jo11gen dankte h em, en ging 
de Yolgende morµ;c n nanr de naaste 
stad, gezcten op 'n paanl, dat de man 
hem gegeYen had. 

7. Toen hij de stad hiJ1nenreed, ont
rnoettc h em de opperstalmec~ter Yan 
<le K.oning. D cze ergerde zich op het 
g-czicht Yan 'n fraaier paard dan hU in 
de stallcn van de Koning had. Hij 
vert<.'lde nu a.an de K<rning·, dat er 'n 
J• 01wmens Lle 8tad was hin11cnu·ercden 

• 0 1:1 ' 

die e 1· Jr.ich op beroen1d had, dat hU 
wist, ,..,·aa.r de K.oningin was. 

8. Nu was de Koning-in, vcle jaren 
g·eled en, verdw<.'nen, en de Koning· had 
tcvc1·g-eef:.., oYcrnl naar haar gezocht. 
H~j liet de jongeling roepen, e n zei, 
dat hij 'n kopjc kleiner i.remaakt zon 
wonlen, als hij de Koningin niet 
von<l. 

9. De moed begaf de jongeling· hij 
deze woorden Yan de Koniug. Hoe 
zou hij de Koningin vin<len? Hij had 
baar zelfi.; nooit ~ez i en. 

"-
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10. Langzaan1 ging h\j naar de i;tal, 
en klopte 't paard op de rug. 

"Ach Kouin°·" zei hiJ. "'t is o-emak-
' Ml • ' ~ f:I 

k elik mij te vragen, uw Koningin te 
vinden, en 't zal gcmakkelik zijn, m\jn 
hoof d af te ka.ppen. l\ilna.r, omdat n 
uw Kouingin heen verloren, iuoet ik 
daaro1n 111ijn hoofd verliezen ? " 

11. "Schep moed ! " zei het paard met 
de n eus op de schou<ler van de jougen, 
"we zullcn haar vinden. .J e rijdt rnaar 
op inijn rug uaar 'n rivier, die ik goed 
ken: Ik hen de Koningin : 'n bm';e 
fee h ccft 1ne in 'n paard verandenl. 
Het water van de rivier zal me mijn 
eigenlike geda.ante hcrgeven." 

LES 48 
DE WONDERGAVEN 

2 

hup-sa-s.a her-haal-de-lik af-ge-bro-ken 
pro-ces da-de-lik kort-a-de-mig 
ge-leid-de vrien-de-li-ke toe-ge-staan 
jon-ge-ling stem-ge-luid ie-der-een 

1. De jongcling bcsteeg bet paard, 
en zo gingen ze naar de oeYer van de 
r1 vier. Daar steeg hij at: en het paard 
begaf zich in het water. 
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2 . .Niet zodra had h et · ·water z~jn 
zwart vel nat gernaakt, of de mooi~te 
vrouw van de wel'el<l ~tond, in plaats 
Yan het paar<l, in de rivier. 

3. De dame stak haa.r hand uit, en 
de jongc man geleidde lmar naar 't 
pa.leis. 

4. (froot was de blijdscbap van de 
Koning, eq hcl'haaklelik bedankte hij 
de 1· on()'eli1w voor 't vinden van de . e e 
J(onin:.6n. 

5. )laar de opperstalmeester was Yer
n1kl Yan a.(~um,.t. De vriendelike wool'
den van d e l{oning, zo Yel'tcldc hij 
<leze, hadden de jongeliug in die mate 
't hoofd op hol g-ebracht, dat hij zich 
m eester 'nm mH ken nut de kroon. 

G. "Hid1t dadelik de ga lg· op," ricp 
de Koning. "11\j 1noet zonder verhoor 
opgehangcn wonlen." 

7. De 1· on<.,.elillU' werd naar de aa] o· 
• ~ l"I ~!"I 

geleid, maar toen hij <le trappen bcklom, 
Yerzoeht hij de l(oning on1 hc1n 'n 
wijsjc op <le citcr te laten Rpclcn. 

8. Dit "\Verd hem toegestaan. Hij 
b e klom <lus de F\tcllngc, en giug· zitten. 

9. llij beroerde de snarcn met zijn 
Yingcrs, en de beul en zijn knecht be
gonuen te danseu. Ze lieten de touwcn 
tlit de Landen vallco, 011 daa.r ging 't 
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hupRaRa, tot zo ..z<) duizclig wenlen, dat 
hct ]nm toescheen, tlat ie<lereen in 't 
ronde dan'°'te. 

10. En hencdcn h eg-onnen de Koning
en Jiet volk ook te danson. Tl upRasa, 
hup~asa,-ze dm1st<•n allen: de he ul, 
zijn knecbt, de l\.oning- en h0t Yolk! 

11. De Koning wcrd kortademig. 
" IIoud-toch op-rn.et sp-spelen," zoi 
hij met a.fg·cbrokf'n Rtcmgeluid. 

12. :i\ln.ar d e jongeJing- i-;pccl<lc zo lnng
door, <lat ic<lcreen to moe was 0111 Lem 
op te hangen. 

13. Tocn spcel<lc hij 
op de Yiool, en rnoetle 
huiswaart~. 

'n trcnrio· wiJ.f.;J·e ei • • 

slingenlcu a llc 11 

DE WONDERGAVEN 

3 

or-de-li-ker 
den-ne-boom 
vast-ge-bon-den 

vast-bin-den 
vre-se-lik 
ge-scheurd 

ftar-den 
li-chaam 
ge-schuurd 

1. De volp·enc.lc <.hw wenl hiJ. Wet'r 
~ ~ . 

naa1· huitcn ~:rehracht en~ t erwijl hij de 
tmppell ueklorn, haalde J1ij de ftuit uit 
<le zak. 
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2. Bij de cerste noot hegon ie<lcr op 
d e mtiziek t o <lansen. 

3. De Koning had zich door zijn sol
da.ten aan 'n dem1cboorn la.te n vast
hiude n YO<>r 't .!.tcYal da.t de 1· on<»elino-

' o • M ~ 

opuieuw zou prohercn hem te laten 
dan:-;en; maar, gcbou<lon als hij was, 
l>egon _Rijn lielrnarn op en n oor t e 
spring-en, zodat ziju rug langs d e boom 
:-;ehuurdc. 

4. De jongeling Jrnd gccn 1nedelijden 
met hem, maar blit'S op zijn ftuit, tot 
d e k1eren Yan de Koni1w mm tlurdcn l"} 

g-cscheunl wnrcn, en h et vel h em bijna 
Ya.n de rug ge:.;dmurd wa:s. 

5. Hij ging door met spelcn, totdat, 
plotseling, de oude 1nan versehcc11. 

6. " In 'rdk geYaar ben j e, mijn zoon, 
dat j e me roept r " 

7. " Zc ,,·men me ophangen," zei de 
J• on<>'elin°· " en de bcul zou 't al .!.te<laan 

• ~ ~' C.? 

hcbben, als ik hem niet zonder op-
how.len liet dansen." . 

8. " En wie hecft daartoe bevel ge
geven, mijn zoon ? " vroeg de oude 
man. 

U. De jongeling wees naar de Koning·, 
die nog altij<l op en neer danste aan de 
boom. 

10. De oude man greep de 1Jo01n, en 
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hief' hem met de vm;tgchonden Koning 
hoog in de lucht. Daar ging de 
hoom, tot hij tussen de wolken ver
d wccn. 

11. Torn Yenhveen de oude man in 
de grand, en de jongeling 8peel<le z6 
lang o_p de fluit, tot bet volk hem 
:-;mcekte op tc houdcn en Inm Koning 
te wonk>n. 

12. Er i:;; nu gccn ordeJiker volk in 
de wereld ; want ze zijn vrcselik haJ?.g, 
dat hun Kerning weer op de fiuit zal 
gnan spelen. 

te-ver-geefs 
be-hoor-lik 
slor-di-ge 
ge-doen-te 
wan-or-de 

LES 50 

SLORDIGE JORIS 

ga-de-sloeg 
vol-was-sen 
ge-bro-ken 
ka-ri-ge 
om-hei-ning 

rond-ge-zwor-ven 
e-zels-o-ren 
on-ge-luk-ken 
zor-ge-lo-ze 
be-ne-den 

1. Toen Joris 'n kleine jongcn was~ 
moest zijn moeder he1n dikwels berispen, 
omdat hij zo slordig "\Vas. 
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2. Hij wou zi<:h niet lJchoorlik wassen 
en kamn1cn, t euzU hij wist, <la t ziju 
moeder hem gadesloeg. 

3. Zijn kleren waren nooit Hchoon, 
en zijn schoencn zag-en cruit, abof zc 
nog nooit gepoe t:-;t waren. 

4. Op !-i<.·hool was 't altijd 'n gedoente ! 
Ziju boeken waren vol ezelsorcn en 
vuil, en ziju schrijfbockcn waren vol 
klad<le n en vlckkt•n ! 

5. De andere jongens von<lcn 't niet~ 
p1:ettiµ: met hem te sp eleu, 01n<lat hij 
zo slonlig was. 

6. Zijn onderwijzcr 1naaktc hern er 
dikwels opmerkzaam op, <lat, tenzij 
hij de 1noeite m11n om 11etjes te wczeu 
en ziju goed scl10011 t o houden, hij 
)ater ook 'n !-llordiµ:e man zou wor<len. 

7. H ot was alles t evergeef."i. Hij 
n\cende, dat iedereen iets tcgen hem 
hn<l, en wil<le niet inzien , dat <le font 
bij he1n zclf lag. 

8. Nu hij 'n volwassen man gewor<len 
is, is 't nog precies h etzelf<le. 

n. Ik wil j e niet vertcllen, hoc zijn 
van is ; want bij woont op 'n plaats nict 
ver bier van<laa n, en jullie zou<len 
dadelik weten, wie ik bedoel. 

10. Op z'jn plaatR is alleR in wanorde. 
H e t da.k Yan zij n huis moet hei-steld 
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worden ; als het regent, lekt het in 
zijn kamers, en wordt allcs vuil. 

11. Zijn tuin is nooit iu or<le. Het 
is zeo·t biJ. ncro·ens o-ocd voor om zich 

' ~ · ' l':I ; ei 
daarvoor moe te make11 ; want de kal-
vers en varkenR kornen erin. 

12. Dat iK zo ; maar h\j hondt de 
kalvers en va.rkens ook uiet, wc.uU' ze 
behoren. 

13. De varkcnR lopen, waar .zc willen, 
en er is geen hek vom· de kraal van de 
kalverR. Er is geen plek voor hct 
pluimvce 's nachts, en de jakhals komt 
en steelt het. 

14. Joris praat dikwcls over zijn 
ongelukken. N og on 1ang8 von<l een 
van zijn oudste jongens op 'n morgen 
'n jonge os dood ueerliggen aan de ";oet 
van 'n krans. 

15. Hij was door 'n gebrokcn plek 
in de omheining geg·aan, had 's nachts 
rondgezworven en was cindelik van de 
hoogte naar beneden gevallen. 

16. Die omheining was al maanden 
stnk geweest, inaar Joris had uooit de 
moeite genomen om hem weer in orde 
te maken. 

17. Z\jn ossen steken alt\jd YaRt in 
de drift; war\t ze zijn zwak door karige 
voeding. 

H 
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18. Als ZlJil \vagen 
j e de widen op 
horen kraken, onulat 
s1neert. 

op pad is, kan 
'11 inijl afstaud 
hij de as~en nict 

In. Zo wonlt a.lles bij hem i-;]echter, 
en da.n klaagt Lij- nog over zijn onge
lukken ! 

20. Als knnap was hij onverschillig 
en slordig, en nu hij volwassen is, is 
hij 'n zorgeloze en Hlonligc mau. 

LEA ~>l 

"TUK, TUK," ZEI DE HEN 

vo-ge-len 
ont-plooi-end 

half-pad 
vij-ver 

vleu-gels 
spoe-dig 

1. "Tuk, tuk," zci de he11, en .zc staptc 
daarhccn, 

En ze zettc 'n heel hoge bor8t, 
"Al de \'0<w'ln1 der lueht vlieo·cn 

~ ~ 

vrolik nu ron<l, 
Tnk, tnk, of ik hct niet <lorst ! 
Tuk, tu k, of ik het nict dori-;t ! " 
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2. Ze stond op de tcnen , en rekte de 

ha1H, 
Ontplooiend de vleugel~ als de 

arcud dat ka 11, 
En schoon zc heel slecht vloog, zo 

riep zc toch uit: 
"Tuk, tu k, wat zeg je daarvan ? 
Tu k, tuk, wat Zl'g' j c daa rvau (" 

3. "'Tuk, tuk," zci de hen, " 't I~ zo 
h ecrlik, nict waar ? 

J e vrienden t e zicn op de aardc 
heuccn, 

W ei kijk in die vijver die ccnden 
ecn!-> aan, ~ 

Tuk tuk over hen vlit•<» ik lwen ' ' ·n , ' 
Tuk, tuk, over hen vlieg ik been." 

4. H elaaR, nog rnaar halfi)<Hl, bcgaf ]mar 
de kracht, 

En ze viel 1net 'n plornp en 'n 
krect, 

Doeh werd spoc<lig gere<l, zo nat als 
'n kat, 

Tuk, tuk, 't was 'n knaap, <lie hct 
deed 

Tuk, tuk, 't was 'll knaap, <lie het 
dcc<l. 
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5. " Tuk, tuk," zei de hen , toen ;r,c zat 
in de zon 

Om te drogen, en pikte in 'n 
veer, 

" Om cicrs te 
a.ard, 

':rt1k, tt11<:., 
1neer, 

Tuk, tuk, 
nicer. " 

lem»cn 
~~ 

en ik 

en ik 

hen ik hi er op 

Ylie()" 
~ nimmer-

vlieo· 
~ 

nimmer-

w. H. J~OE!HOFF, 
naar Mrs. EDEN. 

Gedmkt bij J\AU.ANTY~H:, H ANSON & Co. 
Edinburg CJ' London 
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