
EINDEXAMEN DER HOOGERE BURGERSCHOLEN IN 1912 

Maandag 17 juni, namiddag. 

NEDERLANDSCH 

3 uren 

De candidaat kieze ter behandeling óf de opgave B, óf hij doe een keuze uit de onder A 
genoemde onderwerpen voor een opstel. 

A. 1. Schijnt and´ren, wat u krom scheen, recht, 
        Heet niemand daad´lijk dom of slecht. 
2. Het ouderlijk huis. 
3. Op de boerderij. 
4. Sara Burgerhart. 
5. ´s Avonds op de rivier. 
6. Schijn bedriegt. 

 

B. Geef onderstaand gedicht met uw eigen woorden weer, en beantwoord de daaronder 
gestelde vragen: 

HET GELUK. 

Wat baat den sterveling al zijn zwoegen? 
Wat noopt de waan hem vroeg en spaâ? 
Wat klimt hij 't lokkend schijngenoegen, 

Van rots tot rots, aamechtig na? 
In 't eind op hachlijk steil verheven, 
O arme vreugd ! hij staart in 't rond, 

Om fluks weer naar een kruin te streven. 
Gezien van breeder horizont. 

Een Dwaze hang', met gierige oogen, 
Aan roem, of magt, of goud, of eer ; 
Tevreên in 't lot haar toegewogen, 
Knielt stille Wijsheid dankend neêr. 

't Geluk is veil voor zweet noch zorgen ; 
' t Ontvlugt hem, die naar hooger staat ; 
Maar toeft, in 't schuilend dal verborgen, 

Als huisgenoot, bij Middelmaat. 

A.C.W. Staring 

  



Vragen: 

1. Waarin zoeken, naar de meening van den dichter, vele menschen het geluk? 
2. Hoe noemt hij deze menschen? 
3. Waarbij vergelijkt hij hun zwoegen om gelukkig te worden? 
4. Waaruit blijkt dat? 
5. Waarin bestaat, naar de meening van den dichter, het geluk? 
6. Uit welke regels blijkt dat> 
7. Hoe noemt hij de menschen, die deze meening zijn toegedaan? 
8. Wat is de aanleiding tot de bewering van den dichter, dat het Geluk "in het dal"  vertoeft? 
9. Waarom spreekt hij van: 
    "schijngenoegen" (regel 3) 
    "arme vreugd" (regel 6)? 
10. Wat bedoelt hij met: 
      "de waan" (regel 2) 
      "hachlijk steil" (regel 5) 
      "een kruin" (regel 7) 
      "met gierige oogen" (regel 9) 
      "zweet" (regel 13) 
      "Middelmaat" (regel 13)? 

 


