DE JAPANSE STEENHOUWER
Er was eens een man die stenen hakte uit de rotsen. Hij vond zijn werk helemaal niet leuk en
werd er vaak erg moe van. Hij moest ook hard werken, maar hij verdiende heel weinig. Hij was
helemaal niet blij met zijn omstandigheden.
Op een dag had hij genoeg van alles en riep: ‘Och, was ik maar rijk, dan kon ik rusten op een
rode bank.’
Toen kwam er een engel uit de hemel die zei: ‘Van nu af aan bent U rijk en kunt U rusten op
een bank van rode zijde.’
En hij was rijk en rustte op een bank van rode zijde.
En de koning van het land kwam voorbij met paarden voor zijn wagen. En ook achter zijn
wagen reden mannen op paarden, die een gouden parasol boven het hoofd van de koning
hielden.
Toen de rijke man dit zag, werd hij weer ontevreden, want hij had géén gouden parasol boven
het hoofd. Hij zuchtte en riep: ‘Ik wou dat ik de koning was.’
En er kwam een engel uit de hemel, die zei: ‘Van nu af aan bent U koning van het land.’
En hij werd koning: voor zijn wagen reden paarden en ook waren er mannen op paarden achter
zijn wagen, die boven zijn hoofd een gouden parasol hielden.
Maar het was erg heet, de zon stond boven zijn hoofd en het gras verbrandde onder zijn voeten.
Nu klaagde de man dat het te heet was. Weer was hij niet tevreden.
Hij zuchtte en riep: ‘Was ik maar de zon!’
Weer kwam er een engel uit de hemel en riep: ‘Van nu af aan bent U de zon.’
En hij scheen met zijn stralen naar boven en beneden, naar links en rechts. Nu was hij het die
het gras verbrandde en de gezichten van de mensen op de aarde.
Maar er kwam een wolk tussen hem en de aarde in, daardoor kon hij niet goed meer schijnen.
Hij werd boos en klaagde dat die wolk meer macht had dan hij. Weer was hij niet tevreden en
wilde de wolk zijn. Weer kwam een engel uit de hemel, die zei: ‘Van nu af aan bent U de
wolk.’
Hij werd wolk en ging tussen de aarde en de zon in hangen. De stralen van de zon kwamen op
hem en hij begon zelf te regenen zodat het gras weer groen werd. Maar hij regende zo hard dat
er teveel water in de rivieren kwam en er kwamen stormen en koude luchten. Op een dag
stormde het zo hard dat de wolk tegen een rots waaide. De wolk werd boos, omdat de rots bleef
staan en niet voor hem opzij ging. Weer was hij niet tevreden en weer riep hij: ‘Ik wou dat ik
een rots was!’
De engel kwam opnieuw uit de hemel en zei: ‘Van nu af aan bent U een rots.’
En hij werd een rots.
Toen kwam er een man met een houweel en een zware hamer, die uit hem een steen probeerde
te hakken.
‘Dat wil ik niet!’ riep hij. ‘Waarom wil die man juist uit mij een steen hakken?’
En hij riep: ‘Ik ben niet zo sterk als die man. Ik zou die man willen zijn!’
En weer kwam er een engel uit de hemel die zei: ‘Van nu af aan bent U steenhouwer.’
En hij werd weer steenhouwer: hij hakte stenen uit de rots, het werk was zwaar en hij verdiende
heel weinig, maar toch was hij tevreden!
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hakte, van: hakken
rotsen, van: de rots
zijn omstandigheden

iemand die stenen slaat uit rotsen met een hamer of
beitel
slaan
grote harde steen van een berg
zijn situatie, zijn toestand
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hij had genoeg van alles
een engel
de hemel
zijde, van: de zijde
reden, van: rijden
parasol, van: de parasol
gouden, of: gemaakt van goud
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hielden, van: houden
wou, of: wilde, zou willen
verbrandde, van: verbranden
klaagde, van: klagen
scheen, van: schijnen
zijn stralen, of: zijn lichtstralen
meer macht had dan hij
stormen, van: de storm
het stormde, van: stormen
opzij ging, van: opzij gaan
een houweel

hij was moe van alles
een goede geest uit de hemel, een helper van God
het huis van God
fijne textielstof
zich voortbewegen in een auto, op een fiets, etc.
soort paraplu, maar tegen de zon
goud is een metaal, waarvan vaak armbanden of
halskettingen worden gemaakt
dragen
in vuur opgaan, vlam vatten
protesteren
licht geven
sterker was dan hij
hard regenen en waaien
het regende en waaide
uit de weg gaan, aan de kant gaan
een soort hamer of beitel, waarmee een
steenhouwer werkt

OEFENING 1: waar of onwaar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De steenhouwer is ontevreden met zijn situatie
De koning komt voorbij in een auto.
De mannen houden een paraplu boven het hoofd van de koning.
Het is lekker in het zonnetje.
De wolk heeft meer macht dan de zon.
De rots gaat opzij voor de wolk.
De steenhouwer is blij dat hij weer steenhouwer is.

OEFENING 2: Welke woorden horen bij elkaar?
tevreden
slaan
hemel
heet
boos
klagen

kwaad
protesteren
blij
hakken
lucht
warm

OEFENING 3: onderstreep in het volgende stuk alle verleden tijdsvormen van het werkwoord
en schrijf op van welk werkwoord ze komen.
Voorbeeld: Er was eens een man die stenen hakte uit de rotsen.
- was, van: zijn
- hakte, van: hakken
Er was eens een man die stenen hakte uit de rotsen. Hij vond zijn werk helemaal niet leuk en werd
er vaak moe van. Hij moest ook hard werken, maar hij verdiende heel weinig. Hij was helemaal
niet blij met zijn omstandigheden. Op een dag had hij genoeg van alles en riep: ‘Och, was ik
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maar rijk, dan kon ik rusten op een rode bank.’
Toen kwam er een engel uit de hemel die zei: ‘Van nu af aan bent U rijk en kunt U rusten op
een bank van rode zijde.’
En hij was rijk en rustte op de bank van rode zijde.
En de koning van het land kwam voorbij met paarden voor zijn wagen. En ook achter zijn
wagen reden mannen op paarden die een gouden parasol boven het hoofd van de koning
hielden.
Toen de rijke man dit zag, werd hij weer ontevreden, want hij had geen gouden parasol boven het
hoofd. Hij zuchtte en riep: ‘Ik wou dat ik de koning was.’
En er kwam een engel uit de hemel die zei: ‘Van nu af aan bent U koning van het land.’
En hij werd koning: voor zijn wagen reden paarden en ook waren er mannen op paarden achter zijn
wagen, die boven zijn hoofd een gouden parasol hielden.
Maar het was erg heet, de zon stond boven zijn hoofd en het gras verbrandde onder zijn voeten.
Nu klaagde de man dat het te heet was. Weer was hij niet tevreden.
Hij zuchtte en riep: ‘Was ik maar de zon!’
OEFENING 4: zet het volgende stuk in de tegenwoordige tijd
Voorbeeld: Weer kwam (komt) er een engel uit de hemel en riep (roept): ‘Van nu af aan bent U
de zon.’
En hij scheen (
) met zijn stralen naar boven en beneden, naar links en rechts.
Nu was (
) hij het die het gras verbrandde (
) en de gezichten van de mensen op
de aarde.
Maar er kwam (
) een wolk tussen hem en de aarde in, daarom kon (
) hij niet
goed meer schijnen. Hij werd (
) boos en klaagde (
) dat die wolk meer macht
had (
) dan hij.
Weer was (
) hij niet tevreden en wilde (
) de wolk zijn.
Weer kwam (
) een engel uit de hemel die zei (
) : ‘Van nu af aan bent U de
wolk.’
Hij werd (
) wolk en ging (
) tussen de aarde en de zon hangen.
De stralen van de zon kwamen (
) op hem en hij begon (
) zelf te regenen,
zodat het gras weer groen werd (
)
Maar hij regende (
) zo hard dat er teveel water in de rivieren kwam (
)
en er kwamen (
) stormen en koude luchten.
Op een dag stormde (
) het zo hard dat de wolk tegen een rots waaide (
).
De wolk werd (
) boos, omdat de rots bleef (
) staan en niet voor hem opzij
ging (
). Weer was (
) hij niet tevreden en weer riep (
) hij:
‘Ik wou (
) dat ik een rots was (
)!’ en er kwam (
) opnieuw uit de
hemel
en zei (
) : ‘Van nu af aan ben je een rots.’
En hij werd (
) een rots.
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OEFENING 5: vul het juiste voorzetsel in.
Voorbeeld: Er was eens een man die stenen hakte ... de rotsen.
Er was eens een man die stenen hakte uit de rotsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hij was niet blij ….. het werk dat hij moest doen.
..... dat werk werd hij heel moe.
Hij moest de hele dag stenen …. de rotsen slaan.
Toen kwam er een engel ….. de hemel.
Hij zei dat hij kon rusten …. een bank …. rode zijde.
Toen hij ….. de bank lag, kwam de koning van het land voorbij ….. paarden ……
zijn wagen.
7. De mannen hielden een gouden parasol …. het hoofd van de koning.
8. Het was erg heet, de zon stond …… zijn hoofd.
9. De zon verbrandde het gras ….. zijn voeten.
10. Hij verbrandde ook de gezichten ….. de mensen …. de aarde.
11. Er kwam een wolk …… hem en de aarde in.
12. De wolk regende zo hard dat er teveel water ….. de rivieren kwam.
13. Hij waaide …….. een rots.
14. De rots ging niet …… voor hem opzij.
OEFENING 6: beantwoord de volgende vragen. Begin je antwoord met: ‘Omdat...’
Voorbeeld: Waarom vond de steenhouwer zijn werk niet leuk?
Omdat hij hard moest werken en weinig verdiende.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waarom wilde hij rusten op een rode bank?
Waarom wilde hij de koning worden?
Waarom wilde hij de zon worden?
Waarom wilde hij de wolk worden?
Waarom wilde hij de rots worden?
Waarom wilde hij de steenhouwer worden?

OEFENING 7: begin de zin met het onderstreepte zinsdeel.
Voorbeeld: De steenhouwer moest elke dag hard werken.
Elke dag moest de steenhouwer hard werken.
1. De mannen hielden een gouden parasol boven het hoofd van de koning.
2. Er kwam opnieuw een engel uit de hemel.
3. De steenhouwer was weer niet tevreden.
4. Hij scheen met zijn stralen naar beneden en boven, naar links en naar rechts.
5. Hij riep: ‘Was ik maar die rots!’
6. Hij was toch tevreden.
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