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Voorwoord.

In die bewerking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas : moe~ heeltemal afsonderlik gehou word van die onderwys in die
antler taal. Die kind moet direk leer dink in die
taal wat by leer. Die vertaal-metode word dus
nie gebruik nie.

1. Die onderwys in die een taal

2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgangspunt, en dien steeds as model vir die leerling.
Daar word op aangedring dat hierdie modelle,
wat as leesstof die eintlike oefeninge voorafgaan,
deeglik studeer word, voor die leerlinge van hulle
afstap.
3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematics vermy word. Net op die juiste taalgebruik word
nadruk gele.
4. Betekeni;;; moet nooit aan vorm opgeoffer word nie ;
onsin, gesogtheid en kunsmatigheid moet vermy
word, selfs waar dit net daar om te doen is om 'n
taalverskynscl te verklaar.
5. In die taalles ook moet dit moontlik gemaak word

vir. die kind om horn in 'n bepaalde appersepsiekring te beweeg. Hy word dus van die staanspoor voor 'n eenheid geplaas, waarin en waarornheen hy horn kan oricnteer. Los sinne en toetse
moet dus net betrekli'.k los wees, in die sin dat
hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind
110rn reeds bevind.

lV

6. 'n SistematieRe en formele Rtudie van grammatika
hct. vir lecrliugc op die laer skool tcminste, s6
min en R6 'n twyfelagtige Roori, van waarde, dat
dit nic clie rnoeite werd iR om daar 'n drukte van
tc rnaak by die taalonderwys nie.
Die heskaafdc taalgebruik dien as uitgangspunt
en basis van onH onderwysmetode ; die beskaafde
gebruik van d?'e taal, in sy gesproke en geskrewe
vorme. is lwofdoel van ons taalondcrwys op die
lacr skool. Volg onR qaardie rn~tude, en bercik
ons daardie docl, dan sal ons nic alleen die kind
van 'n onontbeerlikc wnpenrm1ting voornicn het
nie, maar ook in horn die kiem geplant het van 'n
liefde vir wat 'mooi is in die boekewerelcl.
H.H.B.

Kaap-;tad .
.Januarie 1922.

1. Lees:

Vader Tulbagh.
Vader 'l'ulbagh se monument i:-; in <lie hart
van sy volk geplant. Die <lorp Tulbagh hcet na
horn, en in die Kaap is daar 'n mooi Hollandse
gebou wat ong ook aan horn laat dink. Elke kind
wat die kans kry moet dit gaan sien. N" ou is dit
'n plek waar fraai HollandHe Nkilderyc vertoon
word. Vrocer was dit vol kantore van die Kaapse
Rtadsraad. In Tulbagh so dae was dit 'n Burgerwaghuis. (Git ,, Kykies vir Kinclcrs '' : ~ico
Hofmeyr.)
2. Skrywe hierdie stukkie nogeens neer, maar om-

&krywe of vervang dour antler woon.le die vol~ende : monument, heet, kans, fraai. stadsraad.
3. Beantwoord hierclie vrae : (a) '\Vaar word Ilolland"e skilderyc vertoon ~
(b) Waarvoor is die BurgerwaghuiR vroeer ge-

bruik 1
(c) Ka wic heet die dorp Tulbagh ~
(d) \Vaar staan Vader Tulbagh 8e pragtigste
· monument~
4. Maak sinne met die volgeude woorde : plantaNie ..
dorpsbestuur, bourneester, skilder, kunsskilder, vertoning, tentoonstelling, stadsraadslid, burgerpli'gte.
5. Veronderstel dat Vader 'l'ulbagh vantlag weer
lewc, en Rkrywe 'n gesprek neer tussen horn en
die voorsitter van die Kaapse stadsraad.
6. Vertel een en antler van 'n tentoonstelling wat jy
al gesien hot. N oem verskillende soorte Yan ten toom;tellings op.
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1. Lees:

Pa : ,, Hier is 'n pennie vir jou, Koos ; by is
driehonderd jaar oud."

Koos: ,, Hoc-oe-oe, dit is baie lank; hoe kan
'n mens dit re~kry om 'n pennie so lank te hou " ~
2. Gee 'n gepaste opskrif vir hierdie storietjie.
3. Vertel die storie oor maar begin s6:

,, Eendag
kom Koos se
tuis . . . " Se ook wat Koos
toe met die pennie gedoen het.

pa

~.

Ons se : Die straat is lank, maar dit is 'n lang straat.
Die volgende woorde word ook so gebruik ; maak
sinne met hulle : J onk en jong ; goed en goeie ; dood en dooie :
wyd en .wye ; oud en ou ; laag en lae ; leeg en lee ;
hoog
hoe.

en

5. Ons se : E en jaar en ook ti en jaar ; soek meer woorde

waarvan die enkelvoud en die meervoud dieselfde
vorm het.
6. Geo die toenoorgestelde van:

oud, baie, lank,

geld spaar.
7. Skrywe voJuit:

Jnta

~e

en

300 ; 924;

Afrikaanse Verhaaltjies
~teloefening-e.

Pryb 1 /6.

5,nSi;

ver~kaf ~tof

vir

l,llfi.

interes~ant<'

spreek-
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I. Lees:

?
Jannie: ,, Pappie, Pappie ! "
Pappie: ,, Stil, Jannie ! "
Jannie : ,, Maar Pappie . . . ! "
Pappie : ,, Maar sal jy stilbly as ek praat ! "
Pappie (na hy klaargepraat het): ,, Jannie, wat
wou jy gese het ~ "
Jannie : ,, Daar was 'n rusper op Pappie se slaai,
· rnaar nou het Pappie horn al opgeeet."
2. Dink 'n gepaste tietel uitvir hierdiegrappie en vertel
dit clan weer oor as 'n verhaaltjie ; begin s6 :
,, Eendag aan titfel . . . "
3. Skrywe sinne met hierdie woorde: swyg, spreker.

praterig, eetmaal, opgevreet.
4. Vertel hoe 'n rusper lyk.
5. Maak drie samegestelde woorde waarin elkeen van

die volgende voorkom, en skrywe dan sinne met
hulle : klaar, stil, slaai.
6. Wat beteken die volg.ende uitdrukkings : (a) Dis so klaar soos die dag, dat die Hottentot

die skaap gesteel het.
(b) Dis klaarpraat met jou.
(c) Ek is kant en klaar.

(d) Stille water diepe grond,
Onder draai die duiwel rond.
(e) Jy moet eers 'n sak sout met daardie man
opeet voor jy horn sal ken.
(/) Jy moet nie al sy praatjies vir soetkoek opeet
nie.
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I. Lees:
?
'n Ou man en 'n on vruu wou gaan treinry.
Di0 ou man bet 'n bictjie gedraai, en word gewaarskn dat die trein nie 'n <ling is wat vir 'n
mens wag nie. Toe die twee by die stasie kom,
roep die ou vrou uit : ,, Sien jy. jy het te lank
gedraai ; die trein is al weg : daar le sy spoor."
2: Gee 'n gepaste op8krif vir hierdie verhaaltjie en

skrywe horn neer in jou eie woorde. \Vatter woorcl
in die storie is oornaak van die grappie en waarum ~
3. l\Iaak 'n storie op nit die volgende gegewens ·
Spoorwegsta8ie . . . twee klcurlinge
. konstabcl
. . . menigte mense . . .
4. Vertel iet:; van jon eerste rei8 per spoor, of gee 'n
beskrywing van 'n treinongeluk suos jy jou dit
voorstel.
5. Drnk die volgencle in jou. eie woorde nit : (a) Ons het reiskaartjies· gaan koop.
(b) Die sta:-demeester i8 nie op "'Y kantoor nie.
(c) Die spoorwegpoliesie iH baie beleef.
(d) Ons moet up Gerrniston oorstap.
(e) Ons wa het vier kompartemente en twee
koepees.
(/) Dit is vcrvelend om lank in die wagkamer te sit.
(g) Om eenuur was ons in die eetsalon.
G. ::\Iaak sinne met : spoorloos, krag,;ta'lie. verversing-

stasie, lokomotief, masjien~ric, goeclerotrein portier, spoorwegpersoneel.

!j

1. Lees:

'n Brief.*
J ong01mkoshuis,
Markstra~tt,

Kroonstad,
25 Jammrio 192:2.
BeRte Willem,
Na 'n Ja,ng rois het ck giRter bier aangekom,
en vandag het ck alreeds op <lie skoolbanke gesit. •
Alles iR vir my vreemd hier-tlie Rtad, die skool,
die meesters en die seuns. l\fy kamermaat is
da,rem 'n gawe kercl; sy ouers bet ook vroeL;r
in die Transvaal gewoon, ma:1r op die oomhlik
iR hullo op 'n pla,as bier in die <liRtrik.
Soos jy wcct trek Pa en l\fa eern oor drie ma,ande
hiernatoc. Ek Ral haie hly wee", want die knshnislewe is darem nie eintlik lekker nie.
Skrywe gon, ::\faat, en vertel my al die nuus
van ons ou dorpie.
Jou vrind,
JAN BOTl\IA.

2. Skrywc 'n antwoord op hierdie brief van Jan.
3. Skrywe die naam en adres voluit soo3 jy dit op 'n
koevert sal doen.
4. l\Iaak se,; samegcstelde woorde met skoal a,;:; die ecrste
<leel, en gebruik hulle in sinnc.
5. Die meorvoml van distrik is ili8frikte.
Soek nog
ses woorde wat hulle rneervoucl met -to vorrn.
6. Skrywo ses samogf·stoldc woordo, wat uit <lric
woorde bestaan ::;ous koshu,.sle1ce.
*SkryflJlokpapiL•r beho..;rt gel1ruik te \vord vir hierdie oefeninge.

1. Lee's:

Jakkals en die mombakkies.
Jakkals sluip ecnnag in die huis van 'n toneelspeler. Terwyl hy die goed omkrap, kry hy 'n
momhakkics. ,, Dit is 'n pragtige lrnp," se
Jakkals; ,, maar hy bctC'kcn niks, want hy het
gC'en harsings nie."
2. Gee hierdic storie mondeling weer, maar voeg daar
meer besonderhede by as jy kan ; bv. : vVat het
.Takkals gesoek? \Vaar was die baas van die
huis '! Wat het Jakkals nog daar gesien? ens.
:{. Skrywe die storie necr maar omskrywe of gebruik
antler woorde vir sluip, toneelspeler, momlmkkfrs,
beteken, hars1:ngs.
4-. \Vat is 'n sluipmoordenaar ?

Vi' at is 'n toneelstuk?
\Vat bcteken die woord natuurioneel?
\Vat beteken die woord vermorn?
5. Skrywe die betekcnis van hierdie sinne neC'r:
(a) In daardic saak hct Mnr. M. sy rol goc'<l
gespeel.
(b) Sommige m~'nsc kan 'n duhhek rnl Apeel in
die lcwe.
(r) Pa is vandag omgekmp.
(d) Jan het 'n goeie kop.
(e) Willem hot nic baio harsingA niC'.
(/) Mnr. S. is 'n man van betekenis.
6. Maak sinne met: toneel, skriktuneel, pragstuk,
betekenisvol, liarsing8kirn, !tars pan, niksnuts.
J uta se Afrikaanse Verhaaltjies vir meer stories.

Prys I /ti.
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1. Lees:
Verlange na die vaderland.

Wanneer die Jente met haar weelde,
Van blareprag en bloesemgeur
Die lieftik, deur die son gestreelde
Vallei versier met vorm en kleur ;
As die natuur, vol nuwe lewe,
Die aard' verheerlik vroeg en spa,
Van heimwee word ek dan gedrewe
Na my geboorteland, Suidafrika.
(Dr. A.G. Vrss.ER.)
2. Waarna verlang die digter ~
Waardeur word hy na sy geboortelancl gedrywe?
W anneer word sy verlange baie sterk ~

.

3. Skrywe die gedagtegang van die gediggie kortliks

neer.
4. Wat beteken die volgende uitdrukkings : (a) In Natal is die plantegroei weelderig.
(b) Strelende musiek is aangonaam.
(c) Vader 'l'ulbagh hot die Prag- en Praal wotte
in die Kaapkolonie ingevoer.
(d) Hierdie outo het to veel versiersels aan horn.
(e) Die natuurskoon van die Kaapse Skiereiland
is bekoorlik.
5. Watter woorde gebruik ons gewoonlik in prosa
in plaats van <lie volgende : vallei, aard', spa,
heimwee, gedretce.
6. Maak sinno met: lenteliedjie, liefl·ikheid, VP-r8iering.
dry/veer, vaderlandsliefde,
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1. Lees:

Voetbal.
lJie we<lstryrl tusson die eerstc Rpanne op Nuweland verle<le Saterdag was vinnig en boeiend; by
die fyn draaie het die tooskouers dikwcls op die
puntc van hullo tone gestaan.
Die voorspelers van Stellenbosch het maar
t-!elde die bal uit die skrums gekry; maar op die
oop veld het hulle mooi uitgeblink mot hulle voetwerk. Kolbe was die knapste skakel op die veld.
Die twee Renters van W cllington het mekaar goed
verstaan; v. d. Merwe weet wanneer om dcur te
breek, en RY vlouel was altyd by horn om die
bal aan to vat. Muller het weer Saterdag getoon
dat hy cen van die beste heelagters in die Provim;io
JS.

2. Nocm die verskillonde soortc spelers op wat deelneem in 'n voetbalwedstryd, en vcrtcl wat hullo
vernaamRtc wcr k iR.
3 Vertel oen en ander van 'n voetbalwedstryd wat
jy gesien hot of waarin jy deolgoneom het.
4. Wat bctcken die volgcnde uitdrukkings : (a) Die linkorvleuel glip deur en maak 'n dric.
(b) Die vyfskop van Minnaar hct ook geluk.
(c) As gevolg van 'n pragtigo agterhoedebowoging
hct die vlcuel geskoor.
(d) Na die strafokop hot die skeidsregtor die
fluitjie geblaas.
5. )llaak sinnc met : die bal hanteer, afskop, skepskop,
dribbel.
6. Gee 'n beskrywing van jullo voetbalterrein.
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Midde-Afrika.
Jemand wat gewoond is aan die vlaktes van
Suiclafrika, waar meestal gras of bossies groei,
staan· verbaas as hy in Middc-Afrika kom. Daar
vocl 'n mens klein, as jy die ontsaglike woude
aanskou, wat eeue oud is, en wat uitstrek sover
as 'n mens kan sien. Die home lyk byna almal
eenders ; hulle is nie haie hoog nie en ook nie baie
dik nie. Hier en daar Rien 'n mens egter 'n kremetartboom, vrceslik dik vanohder, maar altyd
dunner en dunner na ho.
l. Gee jou eie bcskrywing van Midde-Afrika, en
vergclyk daardie land se plantegroei met die
van Suidafrika.
2. Vertol met watter moeilikhede 'n reisiger in MiddeAfrika te kampe het, te oordeel na bostaande
heskrywing en die gevolgtrekkings wat 'n mens
daaruit kan rnaak.
3. Wat is die teenoorgestelde van:
(a) 'n Mens voel klein.

(b) Die borne is alma! eendcrs.
(c) 'n Uitgestrekte land.
(d) Hier en daar Rtaan borne.

4. Maak sinne met: sandvlakte, ontsag, ontsaglikheid:
middeleeue, gevoelig.
5. Verklaar hierdie sinne :
(a) Ek laat nie gras onder my voete groei nie.
(b) Daardie man het 'n baic dik vel.

lC
1. Lees:

?
Oom Ka::-:pcr loop eendag met sy haelgeweer
in die veld om hokke te skiet; maar in plaats van
liael het hy 'n perskepii in die loop. Dit gcluk
horn om 'n duiker onder skoot tc kry, maar
ongelukkig kwes ky net die dier. 'n Tydjie daarna
het Oom KaRper weer gaan jag. Skielik gewaar
hy 'n duikcr, rnaar die dier het wonderlik mak
gelyk vir Oom Kasper. Maar wat was Oom verbaas, toe clie bok opspring met 'n perskeboompie
op sy rug.
2. Gee 'n gepaste opskrif vir hierdie storie en vertel
horn nogeens aan die klas.
3. Noem verskillende soorte gewere op; vertel wat
die kenmerk van elkeen is en waarvoor hulle
gehruik word.
4. Skrywe sinne met: hael, /iaal, koel, koeel, verweer,
weerstand, ruen8, rvgte.
5. Wat beteken die volgende sinne:

(a) Die redenaar het 'n bok ge::;kiet.
(b) Die ongeluk sal jou haal.
(c) Daardie ::>taatRman het gecu ruggraat nie.
(d) Daar sit pit in hicrdic kerel.
(e) Die Rprcker het die vraag ontduik.
(/) Die ondcrhandelinge tussen on::> het gou afgespring.
(g) Die appel val nie vcr van die boom nie.
(h) Jy moct nic Romar omspring as hy miRkien
mooipraat nie.
6. Maak sinne met: 1»pringlewendi'g, terloop8, ruimskoots, gewaarwording, duiker (drie betekenisse).
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l. Lees :

'n Briefie. *
:!2 Dol'pstraat,

vYorce'lter,
::.\faandag.
Geagte Mnr. Lourens.
JJit spyt my dat ek Koos niP vanc1ag na skool
kan stuur nic. V erlede Vrydagnamiclclag het by
hegin kla oor hoofpyn, en claar hy lrnorsig was,
het ek horn in <lie heel gesit. Hy het vanmore eers
opgestaan, en ek clink nie dis raaclsaam vir horn
om skool-toe tc gaan nie, veral mPt die oog op
die reen.
Hoogagtend die uwe,
(Mevr.) S. RRO~KHORST.
2. Veronderstel clat jy Koos Bronkhorst is, on vertel
wat jy daardie Maandag by die huis gedoen hct.
:1. Vertel hoe die hoofonderwyRer die inhoud van die
briefie aan die klasonderwyser sou meegedecl het.
Begin so~ ,, Mevr. Lourerns skrywe dat . . . "
4-. Skrywo 'n briefie aan jou vrind Jan Brink op
Porterville, en vertel horn van jou siekte gedurendo
die nawoek.
n. Maak samengeRteldc woorde waarin die volgemle
woorde voorkom, (a) as die eerste deel, (b) as die
tweede deel: voormiddag, more, aand, nag, rniddag.
(i. Skrywe sinne met: verkla, aankla, klaaglied, lclaagtoon, hoofbrekings, hoofmrin, heethouf.
7. Die meervoud van bed is bedde of bedriens. ls daar
verskil in betckenis tusson die twee vorme ~
Skrywe die meervouusvorme van : bad, gorrl,
maat, rug, vorrn, saal, skof, v:xrk, leis, lfrl, en toon
aan wanneer daar vcrskil in betckenis is tussen
die vorrnc.
* Skryfblok]!apier behoort gebrnik te woru vir alle briewe.
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1. Lees:
?
Die Gocwerueur-Genoraal ell PriUKl'K Arthur,
vergcr-;cl van Kol. Carraway het Satordag 'n
besuek gebring aan .:\lafcking. 'n Resepsie is bygewoon deur driehunderd mense. Die Prinses
is 'n album aangebied, met foto's van die beleg
van Mafeking. waarvan net vyf bestaan. In die
kafferstad het R.E. die kapteinR en hoofmannc
van die RarolongRtamme in gehoor ontvang.
Daarna hot die besoekers weer na Pretoria vertrek.
Gee 'n gepaste opskrif aan hierclie herig. en <kel diC'
inhoud mec aan die klaR.
~. \Vaarvoor Rtaan die volgendC' verkortingF4: kol.,
genl., S.E., .:\fnr., Ds., Dr., luit.
4. Gehruik die mC'crvoucfovorme van die volgende
woorde in sinne : foto, kommando, onto, piano,
karba, hoera, paravlu.
Skrywe ook die mcervoud van : sofa, vadda,
indoena.
Stel nou 'n reel op vir woorde op -a.
5. Druk die volgende sinne anders uit :
(a) Die gevangene word vcrgesel van dric konstabels.
(b) Amerika voorsien baie lande van petroleum.
(c) Ons hot heRoek afgele by :'.\for. S.
(d) Die generaal het die aanbod van die hand
gewys.
(e) Ons het gemeen hy sal horn die aanbod laat
welgeval.
(/) Die advokaat neem toe die getuie onder
kruisverhoor.
(g) Die verhoor van hiordie saak is uitgestel.
(h) Wie was jou metgcsel op daardie reiK?
(i) Die gehoor het die musiok op prys gcstel.
(j) My gehoor word by die <lag Rlcgtcr.
6. Gee weer wat die Prinscs aan haar mooder sou
vertel het hy haar terugkoms in Pretoria.
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1. Lees:

'n Brief.*
M urray:sburg,
6 Descmher l 922.
Beste llt>n<lrika,
Ek was baie bly om "cer 'n brief van jou to
kry, na ck sovccl maande nooit van jou 'n brief
011tva11g hct nie. Dit i'-' baie mooi van jou om my
to nooi na julle foes vanjaar. Dit lyk of julle 'n
grout fees gaan he. Ek het met Ma en Pa gepraat,
en ofskoon Pa graag al die kinders tuis wil he
by geleentheid van Dingaansfees, het hy tog
eindelik toegestem, dat ek na julle kan gaan.
Ek sal op die l 5e op Victoria Wes wees.
Jm{
gaan saam met Oum Hendrik, want hy is ecn van
die sprekers op jullo fees, sous jy sckcr weet.
Ek sal al die nu us van ons. <lorp maar bewaar
'tot ons mekaar outmoet.
~Ia stuur groete aan 'l'ant Hessie.
Jou vrin<lin,
BEBTHA.

2. Skrywe <lie brief wat Hendrika aan Bertha gestuur

hot.

:3. Skrywe 'n kort antwoord van Hendrika op bostaamle brief van Bertha.
4. Skrywe die a<lreHse voluit sooH dit op die koeverte
behoort te staan.
5. Vertel een en antler van 'n Dingaansfeesviering
wat jy bygewoon het.
6. Gee 'n kort he:-1krywing van Dingaan so persoon,
soos jy jou <lit voorntel uit wat jy al gelees en
gehoor het van horn.
*Dis wenslik dat skryfblokpapfor vir all1;

bri~we

gebruik word,
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1. Lees:
Dit iH uitors rnaklik om ons huis tc vind. As
jy liy die stasiohck uitloop, kom jy in die hoofstraat van die dorp. Vervulg jou weg fangs
hierdio straat vir omtrent tweehonderd tree.
Dan 8al jy 'n liioskoop;;aal sion op die hook van die
hoofatraat en 'n dwars straat. Draai af op jou
regterhand en loop tot jy op die Kerkplein kom.
Aan die oorkant van die plein staan twee groot
gohoue, die poskantoor en 'n winkol; loop tusscn
hulle dour en soC'k op jou liukcrhand na No. 25.
Dit is ons lrnis.
2. Vcrtel noukeurig hoe jy sal loop om by daanlie
huis tc kom.

3. Bcduio aan die klas hoe 'n mens moot loop(a) van die skoul na julle huis,

(b) van die kerk na die skool,
(r) van die poskantoor na die kleinste winkel ;
(d) van jou oom se lmis na di0 polim:iolmntoor.
4. Voronderntel <lat jy in 'n stad of in 'n groot dorp
vcrdwaal het en lieskrywc noukeurig hoc jy
rondgodwaal het.
5. Verklaar die volgendo sinno:

(a) Die tolefoon is 'n wondcrlike uitvinding.
(b) Daardie man sal jou vervolg tot die uiterste
toe.
(c) Party mcnsc trek altyd dwars.
6. Skrywe

sinnc met : omloop,
opvolg, afdraai, dem,kant.

7. Skrywe in woorde:

oploop,

oorloop,

410, 3,627, 1,725,919,
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1. Lees:

Sir George Grey.

2.
:J.

4.

.3.

G.

Voor die staatsbiblioteek in Kaapstad staan 'n
marmerstandbeeld van Sir George Grey, goewerneur ·van die Kaapkolonie van 1854 tot 1861.
Sir George was die eerste man wat 'n paging
gemaak het om die verskillende state en kolonieR
van Suidafrika te verenig. Jn 1856 stel hy a~in
·die Britse regering voor ,, 'n federale unie van al
hierdie state, met 'n grout mate van vryhcid aan
elke provinsie." Maar die ~::ngelse regering van
daardie dae wou nie hierna luister nie ; hulle
politiek was toe ,, om deur middel van ooreenkomste te erken die stigting van onafhanklikc
state op die grense van die Britse gebied deur
trekkende Britse onderdane, om sodoende 'n
end te maak aan die sisteem van aanhoudende
en onbeperkte vooruitskuiwing van die Rritse
grenslyn na die binneland."
Verklaar mondeling wat Sir George aan die hand
gegee het, en wat die antwoord van die Engelsc
regering was.
Waarom word sommige sinne in hierdie stukkie
tussen aanhalingstckens geskrywc ~
Maak 'n
reel vir die gebruik van aanhalingstekens.
Wat betoken 8taats in die woord staatsbiblioteek ~
Maak nog vier sulkc ::mmestellings en gebruik
hulle in sim1c .
Wat betoken die volgende uitdrukkings: 'n paging
word aangewend; die voor8tel word V'J,n dt"e hand
gewys ; die vergadering het die voorstel afgestem ;
'n ooreenkoms word getrrf ; 'n mens moet sistematies werk; aanhon wen; paal en perk stel aan
iets; my verantwoordelikheirl is beperk tot tien
pond ; die firma Sonnebloem en Louw Beperk.
Wat is die teenoorgestelde van: binneland, erken,
vryheid, verskillende, afhankelike state, sistematies.
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1. Lees:

'n Groot getal werklose menso in Leicester,
gowapen met stokke, hct na die poliesiekantoor
gemarnjeer blykhaar om dio loslating van hullc
loiors te eis, watin hogteniR geneem waR. Tcrwyl
dio menigte hulle voorberei het om die kantoor
storm te loop, het die poliesie skielik opgedaag
en hulle uiteongeja.
Geweldige handgevegte
hct plaaRgevind, in die loop waarvan twaalf
persone besoor iR. Agticn mcnr;e is later gearrestcer.
2. Plaas 'n opskrif bo hierdie hcrig, en vcrtcl nogecnR
wat geheur het.
3. Skrywe die verhaal van die gebeurde necr soos

een van die poliesic clit Ron vcrtel het.
4. Maak deur middcl van sinne die verskil in bctekenis
duide1ik tussen blykbaar en skynbaar, loslating en
vrystelling, Pis en ys, lei en ly.

5. Verklaar clie betekeniR van die volgendc sinne :
(a) Ons het baie voorbereidscls gcmaak vir die

ontvangs van die generaal.
(b) Die twee persone het handgemeen geraak.

(c) Ek Ral claar 'n stokkie voor steek.
(d) Die arres van daardie man liet 'n opskudding

veroorsaak.

.

(e) Die poliesie verskyn too op die to noel.
6. Maak sinne met : vereiste, voorbereiding, gel1egtheid,
stormagtig, poliesfrburo.
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1. Lees:

'n Brief.
Bus 30,
Kaapsta<l,
10 November 1921.
Die hoer J. H. Prim:loo,
Witvlei,
Caledon, K.P.
'Vaarde Heer,
Ons dank u hartlik vir u brief van G deser met
pmiwissel ter waarde van 9/- ing0sluit. Tn afoondcrlikc omslag stuur ons u vandag die boeke wat u
bestel het, nl.:
,, ::Y.I:agricta Prinsloo "
du Toit.
,, Pict Retie£ "
Preller.
,, Die Vlakte en andcr gcdigtc"
Colliers.
Ons is jammer om u mec te deel dat ons nie op
die oomblik die ~mort vulpcn in voorraad het,
wat u verlang nie. Ons verwag 'n nuwc vcrsending
uit Europa teen die end van die maand. Laat ons
ass0bliPf dadelik weet of om; u bestelling dan kan
uitvocr.
U dw. dnre.,
.TuTA & Km, BK.
2. Skrywe die brief waarop bostaande 'n antwoord iR.
3. Skrywe 'n antwoor<l op bostaandc brief.
4. Skrywc die adressc van die bricwc voluit soos jy
dit op die koeverte sal skrywe.
5. Maak sinne met: besteZZ,ing, ontstel, verste!, inv:>er,
verv:>er, afvuer, or:;v:>er.
H. Let op die woorde dadelik, onhebbelik, gruwelik,
stigtelik, skriftelik, vorstelik, stiptelik, bedektelik,
en lei die reel af vir die invoeg en weglaat van -evoor die agtervoegsel -lik
7. Omi skrywc: die end van die week, die end van <lie
saak, rnaar die ent van die stok, die ent van die
kamcr. Wat is die reel 1
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1 . Nieteenstaande sy sluheid is J akkals ook somtyds

gefop, soos blyk uit die volgende storie, wat nie
voluit vertel word nie. Vertel die storie klaar en
skrywe horn dan necr, soos die hond horn sou
vertel ; plaas ook 'n gcpaste opskrif bo-aan :'n Bond en 'n haan was groot maats en het
saam op reis gcgaan. Eenaand kom hulle by 'n
groot boom en besluit om daar te vernag. Die
haan gaan toe bo in 'n tak sit, en die hond kruip
in 'n holte in die stam van die boom. Met dagbrcck kraai die lrnan soos gcwoonlik. J akkals
hoor die gekraai, en dit val horn toe ook net
by, dat hy niks vir ontbyt hot nie. Hy stap toe
soetjies nader en fluistcr : ,, Ek wil tog so graag
kennismaak met die eicnaar van daardie lieflike
stemmetjie." Die haan ruik dadelik lont en se :
,, Good, Mencer, maar roep asseblief . . . "
2. \Vat is die vcrskil in betekenis tussen : maats en
mate, besluit en beslis, ruik en reuk, roep en noem,
blyk en bleik, gepaste en toepaslik, blykbaar en
skynbaar.

3. Skrywe soveel woordc as jy kan kry wat op -etjie
eindig en probeer dan om 'n reel to maak wat die
gebruik van hierdie verkleinwoordsuitgang duidc·
lik maak.
4. Maak sinne met die volgende woorde: reisgenoot,

maatskappy, besluiteloos, onderkrw:per,
gewing, roeping, afstammeling.

kennis-

fl. Wat beteken die volgende uitdrukkings : -

(a) Daar sal gecn haan na kraai nie.

(b) Die appel val nie ver van die boom nie.
(c) Gewoonte is twede natuur.
(d) Kennis is mag.
(e) Die haan het Jont geruik.
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1. Lees:

Kat•en-Muis.

Uio kinders staan in 'n kring en vat handc.
Die kaptein kies twee kindcrs nit : een, die ]mt,
moot buitekant die kring staan, die antler cen is
die muis, en hy moet binne staan. As die kaptein
se " hardloop,'' probeer die kat om die muis to
vang. Die kinders wat in die kring staan moet
hulle arms oplig en die muis ongehinder laat deurgaan; maar hulle moet die kat hinder, sodat hy
nie maklik kan dcurvleg nie. Die kat volg die
muis in en uit die kring, tot hy horn vang. Dan
rocp die kaptein weer twee anders uit om Jrnt en
muis te wees.
2. Vcrtel aau die klas hoc 'n mens Kat-cn-1Ylui8 speol
:3. Gee 'n beskrywing van enige antler Bpcletjio wat
jy good ken.
4-. Nocm vcrskillendc soortc kapteins op wat jy ke11,
en vertel wat hullo werk is.
5. Wat betoken die volgende sinne :
(a) ,, Ek hou van 'n man wat sy man kan staau."
(b) Jan is 'n baie gevatte kerel.
(c) As die kat weg is is die muis bai1s.
(d) Mnr. B. vertrek vandag on worcl dour Mnr. S.
opgevolg.
(e) 'n Beroep word gemaak op allo burger:,; om
die land to vordedig'.
(/) Mnr. P. het sy roeping gemis.
(g) Daardic muisie hot 'n stertjie.
O. Maak sinne met die volgende woorde: ver!ciesing,
kieser, kiesafdeling, buite, buiten, volgeling, hindernis, andersom, lmiskr-ing, werkkring, oproep.
Juta

RO

Afrikaanse Verhaaltjies~aA u'ml'~J' ~torit'B wil M vir ditl
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I. Lees:
Vocltjic met jou RkC'rpe bekkie,
Met jou dom>ies vaal en fyn,
Mot jou vlcrkics vlug as windc,
Ogics gou om kos to vinde.
Met jou pootjics lief en klcin !
So my wat tog in die dortc
Van die vlaktc::; om jou been
Jou nog lus gee om to lewe,
"'' aar die grand geen vog wil gcwe
En <lie bosRics ::;mag na rccn !
(t;it,, Tevre<lenheid" van Dr. D. F. MALHERBE.)
2. Gee jou cic be::;krywing van die voeltjic, waarvan
die digter hier Ring.
3. Vertel wat jy weet van die Karo, waar die vocltjic

woon.
4. Skrywe in jou eie woorde die vraag neer, wat die
digter aan die voeltjie stel.
5. Soek al die verkleinwoorde in rlic gediggie nit, en
skrywe die gewonc vorm0 van die woorde neer en
ook die meervcuchwormc daarvan.
6. Verklaar die volgcnde uit<lrukkingR:
(a)
(h)
(c)
(d)

Koos is 'n skerpRinnige knaap.
Meisies is meer fyngevoelig as scum;,
Daardie man iR Romar 'n windmaker.
Baio nwnRc het gef'n oog vir mooi kleurc nie.
(e) Rctief Jiet die hardvogtigi-lte manne uitgm::oek.
om met horn mee te gaan ua Dingaan.
(/) Die pl ante snak 'na reen.
·
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I. Lees:

?
'n Reisiger kom l'e1mand ged url'nde 'n geweldige

2.

3.

4.

5.
· 6.

Rtortbui bv 'n lor aan huis. Die huisie waR maar
klein en ~rmoedig, en in de voorkamcr het <lit
vrccslik gelck.
,, \Vaarom maak u dau nie die dak reg nie " ?
vra die vrccmdeling.
,, U wil tog nie he, dat ek nou op die cla,k moet
ldim nie," waR die antwoord.
,, Kee, maar u moct <lit rcpareer as dit nie reon
nie," so die reisiger.
'' Ja," antwoord die Im, ,, maar dan is dit nie
nodig nie."
Gee 'n goeie opskrift aan hierdie verhaaltjie en vertel
dit soos die reisiger dit 'n paar dae later aan sy
vrou en kinders miskien meegedeel het.
As jy die reisigcr waR, wat sou jy op die laaste
antwoord van die Icr gcse het '!
W aar woon die 1erne volk ?
\Vaarom spreek die persone mekaar aan as u ?
V erklaar die hetekenis van hicrdic sinne :
(a) Ons if; almal reisvaardig.
(b) Die reparasie van die motor km; vyf ponrl.
(c) 8aterdags koop Ma al die bmotlighede vir
die huis.
(d) Neef Koos Rtmleer vreemde tale in die buiteland.
(e) Die geheim hct later uitgelek.
(/) Jan het met '11 bui opgestaan vanmore.
Skrywe t-iinne met die volgcnde woorde: reiwerhaal,
stortbad, lekkasie, ve1 vreemd, reenseisoen, reen8kerm.
Skrywe woorde wat die teenoorge;.;telde betekenis
het van die volgendc: armoedig, regmaak, vreemd,
nudig.

Wil u nog-.mPer
pry~ l /Ii.

~tories

he?

Hei>tPI J utn. i<e Afrikaanse Verhaaltjies,
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1. Lees:

Land van die Eike.

Laml van die eike met heldcrgrocn lower,
H.uisende graanveld en pcr'lende wyn,
\Vaar elke more met sumwgoud tower,
Skitt'rend die Suiderkruis nagliks vorskyu !
0 heerlik, sonnig land,
Aan u gahvryc strand,
Bring ck die hulde van hart en verstand !
(Uit Land, Volk en Taal van Dr. A.G.

VISSER.)

2. Vrao: Aan watter deel of dele van Suidafrika dink

die digtor in die eerste reel ? In die twede reel ?
\Vat so ons gewcionlik in plaas van lower 'I Waarom
ruis die graanvekl? Wat bedocl die digter met
71er'lende wyn? Noem die Onderwerp en die
Gesegde in die derde reel 1 W aarom praat die
digtcr van ons gawrye strand? vVat is die vernkil
tussen hulde wat uit die hart kom en hulde wat
uit die verstand kum ?
3. Vurtel nou hue die land lyk wat die <.ligter iu die
cerste vier reels bcskrywc.
Beskrywe die Suiderkruis. sum: jy horn self
gesicn lwt.
4. Ucbruik die volgende wuonlc as grundwoordc eu
maak drie samegesteldo woorde van elkee1!: eike,
graan, son, hart, more .
. 5. Verklaar die volgende sinne :
(a) Die nagwind suis deur die riete in die vlei.
(b) Die son betower die werelll in de more met sy
goue Btrale.
(c) Ji:tP hct 'n perel op sy oog,
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(d) Moenie perels voor swyne werp nie.
(e) Die opvoering van die toneelstuk was 'n
skitterende sukses.
(/) Ons rig 'n standbeeld op as huldeblyk aan die
groot man.
fl. Skrywe sinne met: toorkrag, gasvryheid, hartroerend,

verstandig, l111ldig, hartstogtel£k.

7. Let op die vulgende sarnestellings : silwerhorlosie,
koperketel, sisrok, rietdak, goudstuk, ysterplaat,
ens. \Vat dui die cernte gedeeltes van hier(lie
samcgestelde woorde aan?
8. LePs die versie nogeens en se waar die taal vn.n
die digter afwyk van gewonc prosa.

24
1. LeeR : Sok rates.
(1)

Dit is moontlik om 'n goeie dcnkbceld te vorm
van die uiterlike van hicrdie eienaardige persoon.
Die Grieke waR 'n volk, wat 'n baie fvn-ontwikkelde
smaak gehad hot vir wat mooi is in. vorm, en veral
in die vorm van die menslike liggaam. Nou was
SokratrR, wat RY uiterlike betref. hyna net die
teenoorgestelde van wat vir sy landgenote die
ideale of volmaakte man waR. Hy was kort en 'n
bietjie gesi.t van lyf ; sy lippe was dik en sy nmrn
was Rtomp met 'n wippuntjif'.
2. Vertel hoe Sokrates gelyk het.
'l'ot watter volk hot by behoort
In watter land het by gewoon i

~

:1. Cee 'n kort be!'lkrywing van 'n man. wat die Orieke

mooi sou noem.
4. Maak sinno mot : denkbeeldig, inncrlik, ontwikkeli'ng,
sirkelvormig, li'ggaarnlike, ideaal, gelaatstrPkke.
5. Let op die woord fyn-ontwikkelde, en gebruik dan
die volgende woorcle om, samem;tellings van dieselfde soort te maak: goed en tcel ; skerp en slyp,
fris en bou, half en maak, lmal en skeer, rooi en
skilcler, paR en begin, Rleg en regeer.
6. Verklaar hierdie uitdrukkings: Jan iR kortgebonde, ·
ons kortstonclige lewe, die kos smaak my nie, rnenslikerwyR gesproke, landgenote is nie altyd tydgenoie nie, iemand ietR ondcr die neus vrywe, die
viRsC'r het vyfhonderd stompneuse gevang.
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1. Lees:
Sok rates.
(2)

Sokrates was dus ook nie juis wat ons sou noem
'n mooi man nie ; en tog is hy. 'n man, wat vir
altyd sal lewe in die geskiedenis van die wysbegeerte. J1ooi vergaan maar deug bly staan ; so
is dit ook met Sokratcs. Sy hart was goed, en
dit was net nodig om 'n paar woordc met horn to
wissel orri dit agter te kom. Vir die mense, wat
onder die invloed van sy pNsoonlikheid en onder
die toorkrag van sy woorde gekom het, wa'8
Sokrates nie lelik nie. Hulle kon sy siel sien en
sy siel was mooi.
2. W aarom is~ die sprcekwoord in hierdie passaa t
tocpaslik op Sokrates?
Waarin het Sokratcs so krag gesit?
Wat betoken die sin ,, sy siel was rnooi."
3. Let op die woord wyslwgePrte. Uit watter twee
woorde is dit samcgestcl. Wat dink jy nou is dfo
bctekenis van die woorrl.
4. Verklaar hierdie uitdrnkkings : die mens is sterflik ;
Sokratcs is onsterflik ; aarclse goed is verganklik ;
die twee persone verkcer in 'n woordewisseling ;
Mnr. S. is 'n invloedryke man; geen per.:ioonlike
aanmerkings word bier toegelaat nie.
5. Maak sinnc met : geskiedskrywer, bcgecrlik, wysgeer, towenaar, poswissel, briefwis~.;eling.
ti.

Skrywe 'n kort opsielletjic oor Sokrnte.:i.
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l . .Lees:

'n Voldaan of Kwitansie.*

£25 I Gs. Gd.

Vryburg,
3 Junie 1922.

Ontvang van JYJnr. Jan du I'ree":., c1ie som van
vy/-en-twintig pond sestien siolings en sikspen8
Rterling in vollP belaling v1n rrken£ng.
ld.

WJR.

W. A. Burger.
3.6.22.

2. Watter besigheid dink jy het plaaRgevincl tm;sen
Mnr. du Preez en Mnr. Burger i
Vertel voluit wat Mnr. Burger te konnc gee
met die voldaan wat hy onderteken hot.
3. ,, In volle betaling van rekening." Dit boteken dat
die betaalde som die heel bedrag van die rekening
tot 3 Junie 1922 dek. Wat ROU die volgemle
beteken het :
(a) in volle betaling van winkclrekcning ;
(b) as eerste paaiment op verband.
(r:) as half-jaarlikse rento op verbancl.
(d) as koopprys van perd, saal en toom.
(e) afbotaling op rekening;
*Dis wenRlil( dat 11io IPerlinge kcnniRmaak met voldaanvormB.
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(f)
(g)
_ (h)
(i)

as· by<lraP tot kerkfornls ;
as jaarlifo,;e prcmic op Polis No. 10,512.
ioegegee op ruil van pcrdc.
Lalans van rekening.

4. Skrywe die volgende kwitamiies uit :
(i) Wat die bakkPr jou sal gPc as jy op I Augustus
<lie hroodrekening van £2 1Os. 5d. vir Julio
1922 bctaal.
(ii) Wat jy aan icmand vandag sal uitreik wat £3
aan jou botaal vir 'n donkic.
(iii) Wat die stadsklcrk mf>re sal uitrcik aan
icmand, wat £I 0 aau jaarliksc bclasting vir
die jaar 1!J22 bctaal.
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I. Lees:

N"o. 11707.

Kaapstad, 17 Nov. 1921.
Ont.vang van Zlfnr. II. Davies,
8'us8exsiraat.
1-Voodstor k.
die som van drie pornl tien sielings en lrippen8.
r:~

: 10 : a.
Id.

17.JJ.21.

A.v.B.

Vir Southern Motors and Supplies, Ltd.
A. van B1erk.

2. Bostaande is 'n voldaan uitgc>rcik dour 'n grout
firrna. In watter opsigto verskil dit in vorm van
die voldaan op die voorgaande bladsy?
3. Skrywe kwitansies uit wat die volgende transak8ies
afsluit. :
(a) S. Daniels van Donkerspruit hetaal sy vleisrckening van £4 H'8. Od., by Vorster en Kie,
op Maitland, op 21 Maart 1922.
(11) Juta on Kio, Kaapsta<l, ontvang vandag
£2 10s. Od. van l\fnr. W. Venter, hoofondcrwyser van die skool op Brandvlei, in vollc betaling van 'n boekrekening.
(r) Die Suidafrikaanse Mutual-Lcwernversekcringi:lrnaatschappy, tak Paarl, ontvang £20
van ~1nr. Jan \Vassenaar van Simondium ;
dit is die jaarlikse premie op twee lewenspolil:'HC, Nos. 697,541 en 7.98,7M; die betaling
geskied op 10 Okt. 1922.
(d) Jy is klcrk by die prokurPursfirma Michau on
de Villiers; l\fnr. B. Oo;ler hetaal vandag
£7 12s. wat hy skuldig ii' aan Die Handclshuis Bpk. en waarvoor hy 'n aanskrywing
ontvang bet van die prokureurs.
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1. Lees:

Telegram.*
AAN.

VAN.

Martha.

Jan van dcr l\T erwe,
Heilbron.

Veilig aangokom aangename
brief mc>ro groctc.

mern~o

mooi dorp

2. Skrywe die inhourl van hierdie telegram in volsinne
uit.
3. Veronderntel dat jy Martha is wat met 'n vrindin op
Parys gaan kuicr het. f\krywc nou die brief aan
jou pa.
3. Skrywc 'n tolegram uit, \Vat jy sal afatuur onmiddellik voor jy weer huistoe vertrek.
4. Veronderstel dat jou oudste hrocr, wat tien jaar
gelede na Rhodesie getrck hot, skielik op Heilbron
aankom. Skrywe 'n telegram uit, wat jou pa
aan jou sal stuur. Skrywe ook jou antwoord uit.
5. ,. Korn nie te laat nie." Dit is die inhoud van 'n
tdegram. Dit het verskillende betckenisse wat
kan uitgebring 'word dour middel van sekere
loestekemi. Sit die leestekens by, en maak die
omstandighede dui<lelik waaronder die telegramme
kan gestuur word.
fi. Skrywe sinne met : aankom, uitkom, afkoni,
inkom, nakom, agterkom, bykom, omkom, toekom.
7. Grvete is 'n meervoudsvorm waarvan die enkelvou<l
nie bestaan nie. Soek meer woorde van dieselfde
soort op -e. Har8ings en kaiing8 iR soortgolyke
woorde op -s. Soek nog meer van hullo.
*Dis w enslik dat teleg-ramvurmH vir hierdie OPfening<> g<>bruik word.

I. Lees:

'n Poskaartjie. *
J 2 Smitstraat,

J ohanncshnrg,
2 fkpt. 192:2.
Liewe Moeder,
Rtuur tog asseblief my jas Raarn met Annie aR
sy Sater<lag Rta<l-toe korn. Ek moet Satorclagaan<l na }jrmelo gaan, en die weer bly maar
koutl. Ek sal Oom ·Willem daar opsoek.
lJ seun HENDRIK.
2. Skrywe die naam en arlres voluit soos dit op 'n
poskaartjie hoort.
3. Skrywe Hendrik se boorlskap necr soos RY ma dit
aan Annie sou gee : ,, Annie, H ernirik se . . . " ,
4. Wanneer maak ons gebruik van 'n poslrnartjie
i.p.v. 'n brief.
5. Skrywe 'n poskaartjie aan 'n hoekhandelaar, waarin
jy kla, dat 'n sekere bock, wat jy beskl het, nog
nie deur jou ontvang is nie.
6. Skrywe sinne met : winkr+toe, na die winkel toP,
tuin-toe, na de kraal toe,
kantoor toe.

8kool-toP, na d,ie pos-

7. Om; se: Die wind is koud maar daar waai 'n koue
wind. <lebruik die volgendo woonk ook so in
sinne : mid en 011, lank on Zany, lel'!J en lee, goPd
en yoeie.
8. Die meervoud van jas is jastP. Sock nog meer
wcorde wat hnlle mf'orvoud met -le vorrn.
*Dis \venslik dat die lt>erling"P k!'m1i>maak met werklike l obkaartjies.
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1. Lees:

'n Advertensie.*

LEER BOEKHOlT.
Tuis iu u vryo tyd. Ons sistcem is maklik en
d io loergcld is gering. Skrywe vandag om besondcrhode aan die Premier-Besigheidskool,
Bus 208, Kaapstad.
2. Skrywc die inhoud van hierdie advertensie in volsinne uit.
3. Skrywe 'n brieft aan die huufonderwyser van
die besigheidskool, waarin jy horn vra om besondorhede van sv boekhoukursus.
4. Skrywo ook ·die antwoord waarin die volgendo
besonderhedo mcogodcel word: die kursus vir
matrikuleerde studente loop oor 1twee jaar, die
vir ongematrikuleerdes duur drie jaar ; die leergeld
is tweo pond per kwartaal ; studente kan kies
tussen klasonderwys on ondorwys per brief ;
die skooljaar begin op 20 Januarie 1923.
5. Vorklaar die volgende sinne:
(a) Oos wos, tuis bes.
(b) Geld wat stom is, maak reg wat krom is.
(c) Ek is vrygestel van twee eksamonvakke.
(d) Na twee dae is die gevangene weer op vryo
voet gestel.
·
6. Skrywo sinnc wat die toenoorgestelde betekenis het
van die volgcndo :
(a) :My pa is vandag tuis.
(b) Ek vool my tuis by my oom.
(c) Die work is maklik.
(d) Daardie student work sistematies.
7. Oebruik in sinne: les leer, 'n leersak, 'n Jwutleer,
'n leer vin tienduisend man, 'n leer wyn.
- ---------- - - - - - - - - - - *Werklike koerantadvcrten~ies bchoort aan <lie leerlinge gl·wys te word.
tSkryflilokpapier beboort gebruik te word.
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I. Lees:

2.

3.

4.

5.

6.

Advertensies. *
(a) BENODIO, scun en dogter van omtrent l 3
jaar, om algemcne kantoorwcrk to leer; meld
skoolf:;tandcrd bercik ; goeie vooruitsigtc.
Doen aansoek by ,T. \Vappenaar, Bus 403,
Kimberley.
(b) VERLOOR, leerheursie met geld en reiskaartjie, JolrnnneRburg na Pretoria; buurt
van T£loffstraat ; beloning. Skryf aan :F.
Prinsloo, 2·1 Sirnmondsstraat, Braamfontein.
V erondcrstel dat jy verplig is om die skool te verlaat
r:a Standerd VI, en Rkrywe 'n antwoord op die
ecrste advertensie.
8krywe 'n poskaartjic aan :;\Tur. F. Prinsloo,
waarin jy horn meedeel <la,t jy die verlorc beursie
opgetel het.
'n Vreemde hond hot by julle aangekom en hom
somar tuifigcmaak. Skrywe 'n advertensie nit
wat jy in die koerant Ra! plaas.
Skrywc ook die antwoonl van die eionaar in
briefvorm.
Let op die samcHklJing leerbeur8ie en skrywe sinnc
met ses soortgclyko RamestcllingR, d.w.s. samestellings waarvan die cernte deel die stof aandui,
waarvan die artiekcl gemaak is.
Let op die samestelling 8immonds8traat.
Ons
Rkrywe ouk aR eon woord Brakrivier, Tafelberg,
Brandvlei en alle aardrykskundigc name waarvan
die laastc decl 'n soortnaam is. Soek nog tien
sulke samcgcsteldc ~uorde.
Vt'1klaar die volgendc uitdrukkings:
(a) Ek het toe melding gemaak van daardie fcit.
(b) Daar is pmgtige vooruitsigte vir jongkerels in
die hamlcl.
(c) Mnr. S. is nio vandag op sy kantoor nic.
(d) Geld wat stom iH, maak rcg wat krom is.

-

-

.

•W1;Jrk!ike kocrantadvcrtcnsj<;J8 bchoort gutoon te word,

I. Lees:

'n Bewys.*
Kimberley,
JO Mei 1922.
Ek, die omlergotekcnde, belowe om te bPtaal,
drie maande n<i hierdie datum, aan .Mnr. Jan
W interbach, of, order, aan die Standaard- Bank,
Warrenton, die som van twintig pond 8ierl·ing met
rente teen 8 persent per jaar, vir waarc1o ontvang.
£SO.

1iu.

JU.5 ..'32.

J. F. Dreyer.

J.J!'.D.

2. Vert cl in jou eiP ·woonle wat .Mnr. 1Jreyer belowe
om to docn.
:~. 'Vat beteken die uitdrukkings of order, aan die
Standaard- Rank, vir wanrcle ontv.mg in hierdie
dokumont.
4. Skrywe bewy:-;e uit vrnt die volgende transaksies
voorstcl :
(a) Jy koop vandag 'u iwnl van F. Ziervogel vir
£22 cri jullc kom ooreen <lat jy die bedrag
na aftoup van 'n maancl moot Letaal.
(b) James WatRon skuld vir jou £50 en hy het
gister belowo om, na twaalf maande, die
b0clrag met rentc teen 7 persent to bctaal aan
die Afrikaamm Bank-Korporasie op Lydonburg.
(r) Twee veekopern onclorneem om £:200 aan 'n
sekerc hoer te betaal ses maande na hulle die
vec gekoop hct. Die bewys clra rente teen
6 persent.
(d) 'n Vrincl skuld jou £!) en bclowc vanclag om
dit na RCS maando to betaal.
*DiK wem.lik uat leerlingc konnismao,k met l>ewysvorms.
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1. Lees:

Boodskappe.

(n) ,, Loop gou na die cfokter, " 7 illcm, on so
ck vra of hy nie assoblicf gou hiornatoc sal
kom nie. Se vir kom Lenio hct gistor opgostaa,n ma,ar vanmiddag hct sy weer 'n hoc
koors."
(h) ,, Willem, jy kan vir Mevr. van der Nforwe
gaan vra of Piet en Bettie vanmiddag hicr by
ons kan kom koffie drink en pannekoek ect.
Se dat dit jou verjaarsdag is."

2. Vcrondcrstel dat jy Willem is en skrywe necr
presics wat jy (a) aan die dokter, (b) aan l\fovr.
van der l\fcrwe sul se.
3. Bring ook boodskappe tcrug (a) van de doktcr, (b)
van Movr. van der 2\forwc.
4. Let op die volgcncle twee sinne :
(a) Ons het 'n goeie dokter op ons dorp; sy
imam is Boyern.
(b) Duardio man is 'n doktor in die wetcnskap;
sy naam is Marais.
Dokter hetekcn geneeshecr ; doktor is 'n gcleerdc
tietel. Die vcrkorte vorm van albei is Dr. Hierdie
verkorting staan altyd voor die naam, bv. Dr.
Hanau. Anders word die woorde voluit geskrywe:
Beste Doktor ; daar loop '11 doktcr.
5. Die volgcnde tictels word altyd agter die naam
gcplaas : M.D.; D.Sc.; .M.B.; R.A.; M.A.;
M.Sc.; L.V.; L.P.R; L.U.K.
Skrywe name van persone met hierdie titcls
daarhy. Wat betoken die tietels?
Koop

en~

~tel-

Juta

bC

Afrikaanse Verhaaltjies voor n an1ler

en sprf'ekonderwyH g-ebruik.

PryH l/G.

~tmil'b

hy <lit:
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I. Lees:

2.

:-!.

4.

5.

Direkte en Indirekte Rede.*
" Daar is cindelik weer vrcdc is die wereltl."
,, Huovccl monso begryp die bctekenis van die
Grout Uorlog? "
,, Gaan huiPtoc en stmlccr hierdie groot vraagstuk."
Hierdie sinne is gebruik deur 'n sekere spreker
op 'n vergadering.
Hullo bovat die werklike
woorde van die sprcker. Die eernte sin is 'n verklaring, die twede 'n vraag en die clerde 'n bevel.
As ons die tom;praak in die koerant lees, dan staan
hierdie sinnc daar andern : Spreker het verklaar
<lat daar eindelik weer vretle in die wereld is. Hy
wou weet hoeveel mense die betckenis van di.e
Groot Oorlog begryp. Hy raai sy gehoor aan om
huistoe to gaan, en daardie groot vraagstuk to
studeer.
Hier het ons die gerapporteerde woortle van die
rcdcnaar. Ons gcbruik uok die benamings dfrekte
rede en indirekte rede om die twee to onderskei.
8krywc oor as indirekte rede :
,. Oorweeg u uitspraak deeglik," ::;e die regtcr
aan die jurie.
,, Is alles nou reg, sodat ck more vroeg kan
vcrtrck"? vra hy vir my.
"Ja, Neef," se Oom, "dis allcs goed en "WCl;
maar dit lyk vir my of 'l'as ook 'n taamlike droe
keel hot. Hy is altyd klaar vir 'n paar koppit~R
tee of vir twee of drie glasics wyn."
,, Ek stem glad nie in met >vat die openaar gcsc
}wt 11ie," vcrvolg die tccm;tandcr. ,, \\'at sal van
ons land word as die bocr<lerv tot stilstand kom?
Ek gee toe dat die staat haic geld uit die mync
trek, maar uit die hoer so sak word nog baic mee1·
gehaal."
\Vatter veranderings het jy sovcr geleer om to maak,
as jy direkte redo in in<lirektc wil vcrander ?

*Uittrek~elri uit koerante Leh~ort"-i~ -~te~band 'mf't hlerdie oefeninge
aan die lecrlinge voorgelees tc word.
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1. Lees :
Dit is twaalfnur in die 11ng. T<jk staan op die
treinbrug. Ynor my strC'k die vJaktos van die
VryAtaat hullo uit. Agter my JC 'n pnar golwcnde
hC'U\> ds in Trausvaahie gchicd. Alles is clooclstil.
Die stilvloeiemlc water van die Vaalrivier lyk soos
'n laken van sihH:r. Die maan skyn holder.
2. Vrae:
H oevePl werkil'oorde of rrseg1lc8 is Llaar in hierdie
stnkkie?
Hocveel sinne is daar?
f s claar woonlc wat twee of mcer van die sinne
aanrnckaar koppd?
Js daar enigc> verband tussPn die sinne afgesicm
van die hetC'kenis '!
Hoc hcet sulke allcenstaande sinne?
:1. Koppel <-lil· eerste twc>e sin110 mot clie koppelwoord
n1, die dorde en diC' vicrde met rnaar, die sescle
en die sC'wcndo met want en skrywe diC' stuk dan
weer uit.
\Vatter van die twee RtukkP leeR nou die glac!Rte
en aangenaamRte?
4. Oebruik een of meer van die koppelwoorde rnaar,
dog, of, en, want om die volgon<le Rinne 'te verhind,
waar <lit moontlik is : Pict iR tcin jaar oml. Maria
is elf. Die twee magnie laat Rlaap uie. Hulle moet
vroeg opstaan. Saans cC't hnllP vroeg. Pa het
honger. Ma is vaak.
.5. Doon ook so met dus, daarorn, derhalve, nogtans,
daarentce, maar let op, dat hierdie koppelwoorde
die onderwerp en gesegdc van die twcdc sin laat
plekke ornruil: Die weer st.eek op. Dit sal reen.
Jy moot gaan. Ek bly tuis. Ruit0 is dit koud.
Hinne is <lit warm. Dit is al laat. Ek moot nog
work.
G. Twee of moor enkelvouclige Rinne, wat dcur bo>vegenoemde woorde gekoppcl word, rnaak 'n VPelvoudige sin nit. Die sinnc waaruit hy bestaan staan
in ncwenskilckende verband.
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1. Lees:

Dit was tienuur in die more. Ek korn op die
plaas aan. Op die stoop sit 'n ou man. Hy licet
my hartlik welkom. Ek klim af van my perd.
Ek kom in <lie voorhuiR. Dit is Rmaakvol gemeubeleer. Ek gaan sit. 'n l\Iei<l kom binne met 'n
koppie koffie. Ek kry rlie geur van die koffie
eerste.
2. Koppel <lie eerstc twPe sinue met die koppehvoord
toe, die derde en die vierde met 11'al. die sesde en
die sewende ook met wat, die agste en di0 neende
met toe, die noi.'nde en die tiende met u•aarvan.
Skrwye die siuk so uit.
\Vatter lees die natuudikste en lekkerste '!
3. Koppel die sinne in di0 volgen<le stulc waar dit
moontlik i::i deur middel van 0en of meer va1i die
woorde wat toe, omdat, waarlieen, u·aarin, van wie.
Jan van Riebeek het in 16i:i2 hier gelanrl. Hier
was net inboorlinge. Hulle waR on beskaaf. Die
kommandeur het da<lelik 'n fort gebou. Hy waR
bevrees vir aanvalle van wilrlc diere en van die
inboorlinge. Hottentotstamme het nou en dan
by die Kaap gekom. Van hulle het die kommandeur skape gekoop. Van Rieheek waf> tien jaar
hior. Die kornpanjie het horn toe na Java gestuur.
Hy wou graag claarhoen gaan.
4. Twee of moor enkelvoudigc Rinne, wat cleur bowegenoemde woorde vcrbind word, maak 'n 8amege8felde sin uit. Ecn van die dele van 'n samegestelde sin is altyd die hoofsin; die antler is onderge::;kik aan die hoof-,i11 en -;taan <lm in onderskikkemLr verband.
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l. Lees:
(a) Eindelik kom die generaal op die toneel. Hy
rig toe 'n woord tot die le·"'r.
(b) Ek kan nie loop nie. Ek is te swak.
(c) Hier is die man. Hy het die koerant gekoop.
(d) Ek kom by di.e huis aan. Die eienaar was nie
tuis nie.
(e) Om vieruur kom jy terug.
Loop haal die
geweer. Hy staan in my kantoor.
2. Verander: (a) in 'n veelvoudige sin en ook in 'n
samegestelde sin ; (b) in 'n veelvoudige sin, en
ook in 'n samegestclde sin ; (c) in 'n samegestelde
sin ; (d) in 'n veelvoudige sin een ook in 'n samegestelde sin : (e) in 'n samcgcstelde sin.
3. 'n Goeie skrywer maak gebruik van al drie soorte
sinnc: enkelvoiidige. veelvoiidige en samegestelde.
'n Stuk wat net een ::mort bcvat word eentonig.
As 'n memi van al drie soorte gebruik maak, kan
jy jou gcdagtcs ook makliker en mooier uitdruk,
want al ons gedagtes pas nie good in dicselfde
soort sin nie. Die bcste stiliste weet presies watter
soort sinnc hulle elke maal moet gebruik. soos die
agtereenvolgende gedagtes by hulle opkom.
4. Let op die 80orte 8inue wat in die volgende paragrawe
voorkom : "Op 10 Oktober 1825, is daar op die plaas Vaalbank, distrik Colesberg, 'n kind gebore wat bestem was om 'n groot rol te speel in die geskiedenis
van Suidafrika. Di6 kind was Stephanus Johannes
Paulus Kruger. Sy vader was Casper Kruger en sy
rnoeder was Eliza Steyn."
,, Dis 'n piekniek van veertien dae vir die hoermense en natuurlik is daar dan ook 'n groot
skyfskietery. Om; mond water as ons daaraan
clink. Laat ons nou na die Papegaaiberg gaan.
Al die mans, oud en jonk, stroom daarnatoe. en
die vrouens en meisies en kinders ook. Daar
staan die skyf. Dis 'n houtvoel aan 'n paal
vasgespyker. Sy vlerke staan wyd oop. Dit lyk
nes 'n papegaai."
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1. Lees:
'n Oproerige vergadering.

Ofskoon 'n dringende telefoniese boodskap
vroeg in die voormiddag tot die generaal gerig
is, het hy versuim om sy verskyning op die bepaalde tyd te maak. Daar het groot drukte in
die saal geheers. Dreigende uitroepe uit die
mond van opgewonde persone weergalm deur die
gebou; by die ingang staan nog 'n massa mense,
vir wie daar geen ruimte meer is nie, maar wat
mekaar vertrap om toegang te kry.
2." Veronderstel dat jy teenwoordig was op daardie
vergadering en gee 'n beskrywing van wat jy in
die saal gesien en hoor het.
3. Gee 'n beskrywing van wat gebeur het gedurende
die eerste vyf minute na die generaal opgedaag het.
4. Wat beteken die volgendc sinne:
(a) Daardie man het sy plig versuim.

(b) Hierdie boek het al vcrlede j aar verskyn.
(c) Jy moet by horn aandring dat hy ons help.
(d) Die spreker se woorde vind geen ingang by
die gehoor nie.
(e) Die toegangsprys is twee sielings.
(/) Die dominee het net 'n kort woorcl tot die
mense gerig.
(g) Ons moet nog die uur en dag bepaal vir die
voetbalwedstryd.
(h) Die werkloosheid is eeu van die treurigste
·na-oorlogse verskynsels.

5. Gee 'n mondeiinge beskrywing van enige vergadering wat jy self bygewoon het.
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1. ~Iaak volle<lige stories op uit rlie volgende :

(ri) 'n Homl bet 'n stuk vlcis gestcel-kom by
'n rivier--sien sy skaduwee in die waterdink dis ander houcl met ancler stuk vleif'hap- sy eie stuk v:Ieis val in die water.

(11) Jakkals was iIJ dif' slagyr;ter-sy Rtert het
agtergcbly-waR skaam-roep al die jakkalse
l1ymekaar--vPrtel hoe lekker dit is sonder
stert-'n stert i"l lelik en van geen nut nie-·
raai alma] aan om hulle F-tcrte te laat afkap'n OU jakkals lag horn uit-- hy se as die antler
sy :;;tert kon terugkry, hy nie so 'n voorstel
:,::on maak nie.
2. Plaas gepa-.:t.e opRkri±te by die verhale.
3. Skrywe -:innc met hoefy8ter, 8trykyster, slagmes.
slagltwis, slagskaap.
4. ~krywe sinne met die teenoorgestelde van : andet
agtergebly, skaam, lekker, nuttig, aanraai.
5. }faak samegedtelde c.inne nit :

(11) Hy hap na die antler stnk vlei8 en sy eie drywe

af.
(b) Die jakkals hon 'n \ ergadcring ; hy het 'n

afstert.
(r) Jakkals is skaam; R.Y stert het agtergebly.
(cl) Die on <Jlim jakkals het hum uitgelag.
fi. Skrywe die t\\ ede Rturie aR <lirckte rede, soos die

ou jakkals <lit sou oorverte1 het.
7. 8kryv•e die direkte woordc van die on jakka1s se
storie weer oor as i"1ulirekte re<le.

4-1
'n Debat.
J. ,,

-;vat j;:i b0ter, sfaaslewe of plaaslewe"? Di<:
inleier kan o.a. die volgende punte aanroer ten
gunste van Jie plaaslew-e :
(a) Die ;:ikoon en suiwer lug van 'n plam; is gesoml.
(h) Die boer se ·werk maak hom li.ggaamlik sterk
en gmmnd.
(c) l\folk, eiern, hotter, grot:nte en vleiH i:; vars en
maklik verkrybaar op 'n plaaf'.
(d) Die bot:rdery is nie :,;o wisselvallig as die meestc
f'oorte stadsbesighede nie.
(e) Die bocr kan stadsvoorregte op sy plaas genict :
sport. geselligheid, &kole, hoeke, koerante.
(/) Die hoer iH onafhanklik van antler mense ;
hy is sy cie baas.

2. V\Tat kan jy as teeirntander aanvoer om hierdie punte
van die inleier te weerle ?
3. Noem argumente op ten gum;te van die 8tadslewe.
4. Probeer om jou eie argumentc ten gun:itc van die
stadslewe te verswak of te weerle.
5. Vcrklaar die volgende uitrlrukking" :
(a) Die bocr is van 8ekere voorregtc \TerRtoke.
(b) OnR kry ook lcs in gesondheidsleer.
(c) Jan iH afhanklik van sy oom.
(d) Dit ontbreek my aan liggaamlike krag.
6. Gebruik die volgende woorcle in sinne: gunsteling,
redeneer, werkkring, weerle, verle, lugvaart, afle·ier,
aft riding.
7 Mank 'n kort OIJRtel our Ocstyd of Ons Bioskoop.
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'n Debat.
l. ,. \Yas die lewe van die Voortrekkers vryer en
gelukkiger as ons lewe vandag " ~ Dit is die
onderwerp van die debat. Ten gunste van die
Voortrekkerslewe kan o.a. gese word :
(a) Die Voortrekkers was vry om te gaan waar
hulle wou.
(b) Die land was leeg, wild was vol op en kos
rnaklik te vind.
(c) Hulle het eenvoudig en onbekomrnerd gelewe.
(d) Hulle het 'n gesomle lewe gelei in die ope lug.
(e) Hulle het nie geja na rykdom, weelde en
pragtige modes soos ons nie.
(/) Hulle het geen belastings betaal nie.
(g) Die kin.dcrs moes nie jare lank skoolgaan nie.
2. Veronderstcl dat jy die teenstander is; neem hierdie
ses puntjies een vir een en pro beer bewys dat daar
nie veel in hullo sit nie. Bv. (a) Hulle kon gaan
waar hullo wou, maar waarheen was dit veilig
en die moeite wercl om te gaan ~ Party streke
van die land was ongesond ; in antler streke was
die in boorlinge te gevaarlik ; sommige streke was
onvrugbaar en ongeskik vir vee, ens.
3. N oem nou ook bewyse op dat ons vandag daar beter
aan toe is as die Voortrekkers.
4. N oem nadele van die hedendaagRe lewe, waarop
-lie inleier van die debat bchoort te wys.
5. Omskrywc die volgende sinne sodat die betekenis
duidelik is :
(a) Die inleier staaf sy bcwerings deur middel
van geskiedkundige feite.
(b) Die teenstander moet die argumente van die
inleier weerle.
(c) Die vergadering was unaniem ten gunste van
die opponent.
(d) Om tienuur het die vergadering verdaag.
6. Maak 'n kort opstel oor Ons laaste Dingaansfees of
N agmaal op die dorp of Ons woeligste straat.
(iedr Uh dew CAPE TIMES DEPERK, /(aapslad.-86964.

