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VOORWOORD. 

DIT boek is ingerioot naar het Engclsche R eading without 
Tears, d.i., Hct Lezcn zonder Tranen,de schr~jfster waarvan 
zegt, dat de mensch tranen genoeg in deze wereld te storten 
heeft, zonder dat hei lcm·en van de spel- en leeskunst hem 
nog boven op tranen moet kosten. Door prentjes vooral 
wordt het een kind gemakkelijk en aangenaam gemaakt 
zijne letters te leeren, en dan verder te spellen en te lezen. 
In dit Afrilcaansclte Spel- en L eesboek wil men voora~ 
hulp verschaffen aan de vele ouders die zelve hunnen kin
deren te huis de ;:J6<ste beginselen van het onderwijs mede
deelen. De inrichting zou hier en daar anders geweest 
zijn indien het boek in de eerste plaats .voor de scholen 
bestemd was. 

Den Ouders wordt dan verzocht de proef te nemen met 
dit boekje, ten einde te zien of het spellen en lezen niet 
gemakkelijker, met minder tranen, geleerd kan worden. 
Voor sommige ouders zal het vreemd wezen een kind dat 
nog weinig van het spellen weet reeds te laten lezen. De 
ondervinding zal bewijzen dat de nieu wsgierigheid en de 
leerlust opgewekt worden wanneer het kind ontdekt dat 
het zeer vroeg in staat is om te lezen, t. w., in leeslesjes 
waarin de woorden voorkomen die het kort te voren heeft 
leeren spellen 



IV 

Zoo moet men ook geen aanstoot nemen als het kind 
gemakkelijke woorden van twee syllabes leert spellen wan
neer ·het nog niet aile woorden van Mme syllabe heeft 
gespeld. De ondervinding zalleeren dat het veel gemak
kelijker is eenvoudige woorden van twee syllabes te spellen 
en lezen dan sommige moeielijke woorden van eene syllabe. 

De kenner van het N ederduitsch zal het niet kwalijk 
nemen dat men, met het oog op plaatselijke behoeften, 
enkele kleine vrijheden met de tac1l genomen heeft, b. v., als 
men voor egge op zijgn Kaapsch schr~jft eg, ten einde de 
woorden van twee letteren te vermeerderen. De verzoe
king is groot om onze landelijke bevolking nog meer op 
deze wijze te gemoet te komen. 

Bijna onnoodig is het te zeggen dat men zonder schroom 
gebruik heeft gemaakt van versjes, enz., voorko)\D.ende in 
de bekende schoolboekjes van Leupen1 Van Lummel en 
anderen. 

ZUID AFRIKA, lil74. 
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a b 

is aap is beer 

d e 

is duif is eend 

h 

is gans is haan 

c 

is cederboom 

f 

· is faizant 

• 
1 

is inkt 
B 
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• 
J k 1 

is jakhals is karneel is)eeuw 

m n 0 

• is muis is noordkaper is olifant 

p q r 

is paard is quagga is rhenoster 
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s t u 

is slang is tijger is uur 

v w X 

is varken is wildebeest is kruis 

•• 
lJ z 

is ijzervarken is zeekoe 
B 2 
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1 



z x A. A\ .1 s ~ r J ~ o r 
lUUibdpqt[f! noreu . 



6 

ab eb ib ob ub ijb 
ad ed id od ud ijd 

af ef if of uf ijf ~ . .. 
ag eg Ig og ug IJg 

ak ek ik ok uk ijk 
al el ii ol ul ijl 

. .. 
am em lill OTI1 urn lJffi 

. .. an en· In on un 1Jll . .. 
ap ep lp op up IJP 

. ijk ar er 1r or ur 

. .. as es IS OS us lJS fP 

at et it ot ut ijt 
.. . . az ·ez IZ oz uz IJZ 

N.B.-Deze bladzUde en de volgende kan de onderwiJzer des t:cr-
kiezcnde overslaan. 
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ba be bi bo bu bij 
da de di do du dij 
fa fe fi. fo fu fi" .] . .. ga ge gi go gu giJ 
ha he hi ho hu hij . . .. . . Ja Je Jl JO JU JlJ 
ka ke ki ko ku kij . .. rna me m1 mo mu IDlJ 

• .. na ne m no nu lllJ 
pi 

.. pa pe po pu plJ 
• .. ra re n ro ru riJ 
• .. sa se Sl so su SlJ 

ta te ti to tu tij 
• .. va ve VI vo vu VlJ 
.. .. wa we WI wo wu WIJ . .. za ze Zl zo zu ZIJ 
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I -· ~ -. ~~: _ . ::: _~~ 
... 

pa bij OS eg 
i .. 

gJJ op en 

.. 
illlJ om er 

hij 

ho 

·rna ha 

de as ik 

ga af is 

ha nu al lfi 



J'R nu fr2 'R:8-do 'R:8 1£! 

J'R ue dO--J'R ua do 

G 
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is de os nu al bij de eg 
ja, de os is bij de eg. 
·nu ga ik op de eg. 

is pa al op? 
ja, pa is al op. 

L._A: 



JU S! su ep I uq 'oq 

I . 

n 
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lam d ak n1 at k an 

d an1 b ak n at dan 

h t1111 r ak d at an 

t an1 v ak z at wan 

nam I ak vv at van 
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kar bad man r ad 
mat ram 
mag r ak 
mal rap 

kan1 b al n1 ak r as 

ban max r ax 

bam zap vas 
bag z al val 

kat 
b af vat kaf 

zag 

kas b as z ak v ak 

kap b ax z at van 
kan b ap z af v ar 



h ek 

b ek 

n ek 

d ek 

wek 

g ek 

p ek 

1 ek 

t ek 

pen 

den 

ken 

wen 

r en 

v en 

ten 

ben 

14 

m es 

I es 

des 

z es 

b es 

h es 

n es 

w es 

res 

vet 

met 

net 

wet 

h et 

z et 

I et 

bed 

red 

wed 
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de ram is bij den dam 
de man is bij de pan 
de kat is in het vat 
de zak is op het rak 
de tak is op het dak 

wat is in den zak ? het kaf 
wat is in het vat? de kat 
wat is in de pan ? de ham 
wat is op het rak? de zak 
wat is bij den dam ? de ram 

de kat was bij de ham 
de man was bij den tak 
de zak was bij het vat 
de kan 'vas bij de pan 
de man was op de kar 
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ik zak af van het dak 
ik val van den -vval 
ik kan1 het lam, het is n1ak 
ik bak de han1 in de pan 
de kat is nat in het vat 

ik vat de hen bij den bek 
ik vat het lain bij den nek 
ik zat met hem op de kar 

hij zat bij mij op het bed 
ik zat met u op het dak 
gjj zat met hen1 op de mat 

hij zat met de kat op het dak 

ik zag de hen bij het hek 
ik ken den man met de pen 



p ot 

rot 

v ot 

z ot 

IU ot 

1 ot 

h ot 

d ot 

n ot 

b ot 

b ok 

r ok 

1 ok 

k ok 

n ok 

s ok 

d ok 

h ok 

p ok 

17 

t ol 

mol 

h ol 

b ol 
r ol 
v ol 

k ol 

d ol 

w ol 

z on 

ton 
k on 
won 
don 

kom 
dom 
som 
gom 
born 

c 
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~~ • ~·~~· 

k op b OS s ok b ok 
p ok r OS k OS b OS 

k ol s or som v ol 

1 ok I OS m OS v od 

k om s ol son v or 

m ok p OS 
n OS 

w ol 

k on 
sop 

n og 
gom 

r ol r og 
n ok 1 or g on z og 
k ot k or n ot z ot 
t ok r ok ton d OS 

k or rom mot p or 
r ok m or tom d om 



1 ip 
rip .. . z lp 
kip 
wip 
tip 

bid 
rid 
1 id 

d ik 

mik 
p ik 
vv ik 

~ 
kin 
tin . 
Z Ill 

min 

19 

dun 
gun 
hun 
k un 

j uk 

b uk 
r uk 
I uk 

bus 

k us 

z us 

r us 

d us 

b ul 

b uk 

mud 

put 

rn ug 
nut 
d ut 
d 2 
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rot 

h ol 

b ·ok 
b ijl .. 

k af 'v lJH V IJg· .. 

/ 
.. 11 lJg v ul m lJ11 

.. h ijg· 
zit z lJll .. 

z lJg 
p lJ11 .. j uk 

v ij l r IJg 
fijn 1 ijg h ek 

\ 1 ijn r ijd z us 

I ijk Vv ijcl .. 
Z IJ 

.. z ijd 1 es p ijl z IJP 
1 ijd .. 

t ol m ijl p IJP n ijd 
w ijl 

.. 
r IJP b ijt m es 

n ijl n IJP z ijt w eg 
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de rot is in den pot 
de mol is in het hol 
de bijl is bij de vijl 
de bok is in het hok 
het hok is vol kaf 
de kom is vol wijn 

i ik zeg dat de os 'veg is 
I 

! ik rijd al op n1ijn bok 
! rij d gij op de kar 
.J de vjjg is nog al rijp 
~ ik buk en zit bjj het juk 
_r ik ruk mij los van het juk 
· ruk het juk van den os 
, ik vul de kan met wijn 
vul gij den zak met kaf 
de man zit al den dag bij het hek 
wa t wil hij ? is hij dan gek ? 
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mjjn zus en ik zijn op de kar 

ik gaf mijn zus een kus 

nu ken ik al mijn les 

hij gaf mij bet roes, en u den bijl 

ik gaf he1n de vijg, hij gaf n'lij 
den tol 

de pij1, de bijl en de vijl zijn op 
het rak · 

de bok, bet lam en de ram zijn in 
het hok 

ik, en zij, en nij zijn op net dak 

de man nam mijn tol van mij weg 

de os is tam, ,de ram is lam 

ik kap den tak af met mijn bijl 

ik pas het lam op bjj den dan1 

ik pas op of ik val in den dam 



Z fl X M A 
Il l S H 0 
d 0 N JA1 1 
llfiHDil 
a a J a v £Z 
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ZXAMTI8Df~JI01 
lNWDdGHHflfiOI3:V 
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PIJP ROT KIP zus 
WIJN BOL LIS JUK 
RIJD ZON BID 1\IIUF 
VIJG DOF ZIT GUN 

KAT 
TOB vVIL NUL 

ZAL HEN 
BAD WEL HEF 
WAT DES REI{ LAK 
HA~f BED SEM GAL 
GAF LEK ZES JAN 
RAS ZET VEL VAN 
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r aap h aas e et been 
--vv aas 

g aap b aas 
e er g een 

p aap r aas b eer h een 

J aap :Th1 aas h eer n een 

K aap 

1 eer 1 ees 

1n eer w ees 
h aan 

maar 
maa t z eer r ees 

g aan maa 1 p eer pees 
D aan maa k v eer I{ ees 



' oog 

or " 
boor b oog 

boom 
boot 

boos g oot 

boot p oot 

boon n oot 
b oog k oot 
~- ~- -

28 

v uur 

z uur 

m uur 

rook d uur 

room k uur 
rood h uur 
roof b nur 
d oof 
1 oof 

t uur 

I ood . g uur 

I oom m uur 

1 oop p uur 
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Daan is mijn maat; hij gaf 
mij .. zijn haan; ik geef hem mijn 
mes en een peer. 

Daar is een aap, zijn naam is 
l{ees. De aap is van Oom J aap 
Hij gaat naar de Kaap met zijn 
aap Jan! geef hem een raap. 

Koos was boos op mij ; zijn 
roos was In 1nijn doos, zijn peer 
was in mjjn zak. 

Ik huur mij een kok, maar 
hij is d uur. Het is al een uur, 
is de pot al op het vuur? Is de 
ham gaar ? Van waar is al de 
rook? 
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lei m eicl r iet hoed 
lei d w eid z iet woed . b eid g iet g oed vve1 
vvei d heir n iet m oed 
zei d r e1s P iet r oed 

. .. 

. -
' ' . 

· .. ~ 
c-' 

z eil vv iel v oet n eus 
veil k iel r oet k eus 
h eil h iel z oet I eus 
p eil v iel d oet reus 
g eil z iel m oet r ens 



:1 1 

h out dui m 

k eur w oud dui t 
g eur g oud rui m 
I eur k oud rui t 
b eur f out lui m 

bout p aus 
1n out s aus lll UlS 

dui t 
f out Paul h uis dui g 
z out Saul puis rui f 
1 out p auk . 

wui f p Ulll 
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. . 
z aa1 n aa1 001 g 001 . n aait B ooi g ooit m aa1 

h aai . . 
I ooi vv aa1 m oo1 

t aai 'v aait h ooi 1 ooit 
-b aai 

. 
f ooi n ooit p aa1 

"~. 

giet zout 1 hoed keus 
... 

geit zuid houd kous 
vvied bout o·oed . 

0 kuil 
weid buit g·oud koel 
hier houd woed keul 
heir ' · huid woud keil 
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man kom zur OOlll 

maan koon1 zuur boon1 

pal kok mur a as 

paal kook muur haas 

zal kop ros eet 

zaal koop roos heet 

les zon a an oor 

lees zoon haan hoor 
. 

hen 
. val ffilll eer 

he en mijn heer vaal 
-

ter 
. vel Zlll uur 

teer 
.. 

kuur vee I ZlJll 
D 
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N.JJ.-1"er voorberei!Wng voo1· de volgende ·zecs-lessen herhale rwm .JIIIU 

sommtige van de woorden die in.de ·laatste spel-lessen voO'rlcomm. Als Mt 
leind deze bladzi(jde door is, lca;n het gemakke71i'jlo dtl volgende lessen lezen 
zondcr de woorden .weer te spellcn. 

beer ook 
. . , . 

IDIJll Zl€ll 

leer .. 
ziet oom plJll 

meer zoo bijt niet 
neem Koos to en dief 
geef roos doe ·lief 
lees doos doek neus 
wees dood hoek deur 
weet voor koek lui 
veel hoor boek uil 
zeer hoog goed ruil 
gaan mooi voet kuif 
gaat uur oud duif . . hriis Jaar vuur z1e 
haal huur tien ruik 
vaal duur 

. 
Bij..bel w1en 
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LEESLESJES. 

·Met mjjn oog zie ik, met mijn oor 
hoor ik, met mij n neus ruik ik, 
met mijn voet ga ik. 

E-en beer is een dier dat op het 
-jjs gaat. Pas op en kom niet te 
na aan den beer, of hij bijt u dood. 

De mier bijt 1nij op mijn voet. Ik 
heb er pijn aan. Het is zeer. 'Vat 
zal ik doen? 

De deur van het huis was zoo hoog 
dat een reus er door kon gaan. 

Ik heb een u_il en ik ruil hem voor 
-een duif. De kuif op den kop van 
mijn duif is mooi. 

D! 
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Kom hier, Koos ! haal het boek 
van het rak en lees mij wat voor. 
Koos wil niet, hij kan ook niet, 
al is- hjj tien jaar oud. Hij is al 
te lhi ·met zijn les. Toen Jan zes 
jaar oud was, las hij al goed. Ko1n 
aan Koos ! leer nu mooi dan geef 
ik u een boek, en een koek, en een 
doek. 

Reb ik een hoek dat mooi is,, 
dan zit ik Jn een hoek en. lees er· 
in zoo veel ik kan. Weet gij wat 
voor boek goea is voor u en mij ? 
Mijn oom is al oud, hij ~~an niet 
meer zien; ik ga en ik lees hem 
wat voor uit bet boek dat goed is. 
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-voor_ u, en voor hem, en voor mij. 
Dat boek is: de Bij-bel. 

'Vat "\v.eet g~i van God? Ik 
weet dat God goed is: al wat ik 
l1eb, heb ik van God. Ik kan 
,God niet zien, maar God ziet mij 
wei. God weet al wat ik doe. God 
kan ook ve·e] meer doen dan ik : 
God kan doen al wat Hij wil. Heb 
ik dien God niet lief? Hij had n1ij 
lief. Voor mij gaf Hij ziJn Zoon in 
-den dood. Van dit al en nog veel 
meer lees ik in den Bij-bel. 
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WOORDEN VAN TWEE SYLLABES 

een kam 
een kat een pot 

kam-rnen kat-ten 
pot-ten 

een hoed een paard 

een vat 

Jl 
. va .. ten hoe-den I paar-den 



T 
hamer 

kamer 

'va gen 

na gel 

ta fel 

vader 

moe der 

39, 

le pel 
ha gel 

be ker 
za men 

rij den 
ko gel 

Ja gen 

Bij bel 

he mel 

ka raf 

ka toen 

ge weer 

ge vaar . . 
Tl VIer 



tij ger kui er ka n1eel 
rij gen kui per kas teel 
zei den kui len ju \Veel 
bei tel tui nen ver deel 
njj dig dui ker be veel 

\ 
be zem zak ken be de 
boe zem dek ken der de 
al sem Ian den aar de 
dee sem dam men on ze 

wa sem kan nen z\j ne 
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De hamer en de na gel zijn op de 
ta fel in de ka mer. De bei tel en de 
zaag zijn te za men_ op het rak. 

Er is room in de ko1n ; er is ·water 
in den be ker; er is vvijn in de ka rat: 

De aar de was dor, er was geeu wa
ter in de dam men en kui h~n, ook 
niet in de ri vier. vVij baden on1 re
gen van den he mel, en ziet daar vie I 
de regen. Nu was er vva ter voor 
het vee, voor Ian den en tui nen. 

Er is een ge ·weer in den wa gen. 
Op den ee nen loop is er een ko gel, 
op den an der is er ha gel. Pas op 
voor het ge \Veer.: er is ge vaar. 
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A dam I zak Ra chel 

E va Jacob Lea 

E den E zau Mo zes 

Ka in Jo zef David 

A bel Ruben Sim son 

No ach Le · vi E li 

Abram Di na Jo na 

Sara Ju da A men 

A dam was de va der en E va was de moe
der van Ca in en A bel A bel was goed en 
had God lief. · Ka in was boos en nij dig op 
A bel. W at deed Ka in toen aan A bel? 

Abram was de vader van I zak. I zak 
was de vader van J a cob en E zau. Jacob 
was de vader van Ruben, Le vi, J u da, J o zef 
en nog meer. De moe der van J o zef was 
Rachel ; de moe der van Ru ben was Lea. 



K erk 
P erk 
Werk 
l\1: erk 
Dirk 

V ork 
J urk 
T urk 

43 

Mer ken 

Wer ken 

Han den 

Zon der 

B e>rd Ring 

B oord 
Woord 
S oort 

H aard 
M aart 

K aart 

Zing 

Ding 

V ing 

H ing 

Z ang 
Wang 

Hang 
Bang 
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A 
~ ' 

II art - .. ~ 

Lang I-I and Ee nd 

l 
Bart 

l\1aa nd P and 
Wart l\1ee nt Z and . 
Part I{ort Lee nt 

Land 
Tart Woont 

Mand 

Arn1 
vV arm 

H oorn H ond II arm Hoo fd 
D oorn Vond 

Loo ft 
K oorn R ond Hee ft 

K arn 
T oorn Z ond Bee ft 

Kern V oorn l\1: ond Gaa ft 
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Ik werk al in den tuin met mijn 
hark. In de Kerk moet men niet 
wer-ken; daar merk ik op, daar boor 
ik het woord van den Heer. Daar 
zing en bid ik. Dirk gaat ook al 
naar de- Kerk. 

De Turk zit op zij-ne hur-ken 
en eet met zij-ne han-den zon-der 
mes en vork. 

De meid heeft een ring aan haar 
hand, een hoed op haar hoofd, een 
band om haar arm. 

Mijn hond vond een been in den 
mand. Hjj nam het en liep rond 
met het been in zijn mond. 



Tent 
Rent 
Vent 

IC ant 

Kind 

Bank 

Rank 

Dank 

D enk 
Vonk 

l{e lk 

l{a lk 

Ko Ik 

Zu Ik 

J.Vle lk 

Kolf 

\Vo If 

Do lf 

De If 
Za lf 

46 

Geld 

Veld 

\Vi ld 

He lcl 
llie ld 

\ 
E ls 
A Is 

Ha Is 
Po Is 
1\1:a ls 

Koe ts 

Kaa ts 
Toe ts 
Poets 
Goe ds 

Tu Ip 

Hu ld 

Help 

Hie lp 

Welp 
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Lamp Ja cht Kist He 1nd 
J{a mp Za cht Ko 'st Ko 1nt 
Damp Ze g't Ka st Ka·mt 
Ramp Zaa gt I{u st Nee mt 
De inp Moo gt Nest Beemd 

Vest 

~1 
Pomp Ve cht Lee st · vVa ter 
Ro.,mp Vo cht Gee st Vin den 
Domp Na cht Mee st Zne ken 
l.omp Waagt Weest Te gen 
Hemp Zui gt · Naa st Geweer 
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Bart is een boer die in zijn tent. 
woont : hij gaat rond met zjjn vee 
waar hij 'va-ter vin-den kan. 

Dolf hield veel van de jacht. Een 
dag was hij in het veld om naar het 
wild te zoe-ken. Met een kon1t hU 
uit op een wolf; die was te-gen ben1 
aan. Dolf is een held, hi.f is niet 
bang. 1\'Iet een gaf hij den wolf op 
den kop met de kolf van zi.jn ge
weer. De wolf was dood. 

Er is wijn in den kelk; in de kon1 
is er melk voor het kind dat 'ziek is; 
het wa-ter uit de pomp is goed. 

De els, de leest en het leer zijn in 
de kist op de bank. 

Een koets kost veel geld. 
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Palm Wilg Bee st Kaa rs 
Psalm De lr Haa st Paa rs 
Kalm Vo lg Lij st Naa rs 
Halm Te lg Mee st Kaa rt 
w ·alm Ba lg Koo st Vaa rt 

Helm Ga ns Vui st Beu rs 
Held Hans Jui st Beu rt 
Help l{a ns . Joost Keu rs 
Hel f Pons Pui st Keu rt 
Hel k Dons Mui st Koe rs 

E 
) 
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t . . 
G·e rf Harp Vi sch Sol daat 
We rf Do rp Wasch Ge vveer 
Kerf vve rp Lesch Holland 
Ko rf vVe rpt Bosch Da dels 
Du rf Slo rp Dosch Sa bel 

Vogel 
Bij bel 
Aileen 
War m-e 

Berg Ge sp Ka If Kou de 
Borg W e sp Kalk Landen 
Burg Rasp · · Kalm Vin den 
Zo rg Gi sp Halm Ma tig 
Verg Ru ps Za ln1 Ha tig 
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Joost . is een man die woest leeft. 
In den Bij-belleest hij no·oit. In: de 
kerk· komt hij haast niet. Hjj raast 
en vecht met zijn vuist. 

De sol-daat heeft een ge-weer of 
sa-bel in de hand; op zijn hoofd 
heeft hij een helm. 

In Hol-land ziet men geen berg. 
De gans is een lek-ker vo-gel. De 
.zalm is een lek-ker vise h. 

Van d~n palm heeft 1nen da-dels. 
· Dien boom heeft men al-leen in zeer 

war-me Ian-den. De wilg is te vin
den in kou-de lan-den. 

Ons land is niet te warm en ook 
niet te koud,-het is rua-tig. 

E 2 
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Zin Val . Gips Vind 
Zins , Valsch Gisp Ving· 
Zint Valt Kast Vink 
Zink Valk Kats · Walg 
Har Han Bas 'Valm 
Hart Hans Bosch Wals 
Harp Hang . Was Wald 
Hark Hand Wasch Volk 
Harm K·oor Kerf Volg· 
Wol . Koord Kerm Vols 
Walk Koorn Kerk Raps 
Wolf Koors Kers Rasp 
Dor Help Kern Rots 
Dorp Held Bang Rost 
Dors I-I elm Band Werf 
Dort Helf Bank Werp 
Merg Wolf Bans Werk 
l\{erk Wolk Bont Wor:g· 
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Hand Meid Boek 
Han den Mei den Boek je 
Han dig Meis je Boek dee! 
Handje Huis meid 

Hand boek Hand vol Boer 
Oog Boerscb Huis 
Oogen Boe ren Hui zen 
Oogje Boer tje 
Oog punt Melk boer l!i!l Oogmerk Hoofd 

Hoof den 
Hoofdje Huisje 
Hoofdpijn . Huis deur 

Oom 
13oo men Oomen 
Boom pje Oo1n pje 
Boom rjjk Oud oon1 
Hand boom Oor 

Vat Neus Oo ren 
Neusje Oo tje v ·a ten 
Neus gat Oor veeg Bier vat 
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Bl ok 
Bl ik 
Bl ijk 
Bl eek 
Bl aak 

Bl ad 
Bl ijd 
Bl oed 
Bl oe1n 
Bl aa1n 

PI oeg 
PI aag 
PI eeg 
PI uim 
Pl uis 

Kl ok 
I{l om 
l{l oek 

[Kl uis 
Klaas 
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Slot 
Sl aap 
Sl ijpt 
Slag 
Sl okt 

FI uit 
Fleur 
Flink 
Fl uks 
Flip 

Brief 
Br aaf 
Br uid 
Br oos 
Breed 

Br ug 
Bril 
Br ul 
Br ak 

, Br oek 



Trap 
Tr os 
Trek 
Tr ekt 
Troost 

Dr uif 
Dr ijft 
Dr oo1n 
Dr oomt 
Dr eigt 

Gl as 
Glans 
Gl oed 
G-l ijd 
G1 ipt 
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I{r uk 
ICr uik 
Kr ak 
Kr aag 
l(r eeg 

... .i\ 

I{r uis 
I{r uist 
Kr uipt 
I{r in1p 
I{r ilnpt 

. Ver blijd 
--~~- Krui pen 

Gr aaf l{r aai Drui ven 
Gr aag Kr aait Lek ker 
Gr oen Kr enk V o gel 
Gr aan Kr enkt Kreu pel 
Gr ijpt Kr ijg Paar den 
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De bYug is breed, de bril is 

broos, de btuid is braaf. Het kind 

is ·ver blijd om een bloem te zien, 

het is bleek als het bloed ziet. 

Klaas leidt den ploeg en luidt de 

klok. Een tros drui.;.ven is Iek-ker. 

Hij kreeg mij bij de kraag en gaf 

mij een slag. Het graan is nog· 

groen, graag zag ik het rijp. De 

man is kreupel en gaat met een 

tkruk. Krijg een kraai, kruip en 

vang den vo-gel. Oon1 Flip heeft 

twee paar-den, Fluks en Flink. Ik 

glijd op het glas en val van den 

trap. 
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Kroon Sm id St oel z,v em 
Kr aan Sin aad Steel z,v aan 
Kramp Smart St eelt Zw aa:r.d 
l{r aal Sm eert St oon1 Zw ets 
Kring Sm aalt St uurt Zw elt 

~ 
5* 

vVr ak Sn ijd Spoor Zw ijn 
\Vr aak Snood Sp oort z,v aai · 
vVr eek Sn elt Sp oed Zvv oegt 
'Vr eecl Sn uift Sp eelt Zw enk 
Wr ijf Sn ikt Sp ijst Z·w eert 



Pr eek 
Prins 
Pr aal 
Pr uik 
Pracht 
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Sch aal Sch aar l{n oop 
Sch eel Sch uur ICn aap 
Soh eelt Sch uurt l{n ijpt 
Sch uilt Sch eert Kneed 

S h · 1 Sch erm l{n aao·t c €11{ b 

Moe der 

Sch oen Sch nit 
Sch eentlst uit 
Sch uu1s Sl nit 
Sch uld Sp uit 
Schuunt n nit 

. \Ve zen 
Sch ip Stuk ken 
Sch aap Ge spoeld 
Sch aaft Pruis sen 
Sch oft Aar de 
Sch ept l-Ie mel 
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Hij scheert het schaap in de 
schuur. De knaap is knap, hij 

kneedt het cleeg· voor zij-ne n1oe-der. 

Ret kind is schu\v voor de school 
en schuilt weg. Sluit den brief en 

speel op de fluit. De mast van de 

schuit staat scheef. Ret slot van 
de kast is vol roest. De schoen 

·schijnt schoon te wezen. Rij is 

wreed en neemt wraak op een 

zwak kind. Ret schip is een wrak. 
De stuk-ken zijn aan wal ge-spoeld. 

De prins van Pruis-sen pronkt n1et 

pracht en praal. Op aar-de het 
kruis, in den he-mel de kroon. 
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Anker Drui ven Wal visch 
Kan ker Prui men Klip visch 
Dan ken Krui den Visscher 
Don ker Groe ven Visch net 
Zin ken Proe ven Visch-;haak 

Viscb hoek 
Visch boot 

Blaker Zee koe -Zaai en 
Blee ken Zeeman Maai en 
Blij ken Ree bok Draai en 
Bloe men vVee dom Kraai en 
J3lan ken Lee lijk Fraai en 
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Inkt V r uch t Sl acht K w ast 
Zinkt Vr acht S1 echt Kw elt 
Hangt Wr ocht Sl oegt Kw ijt 
Brengt V r aagt Sl aags l{ w art 
Krenkt Vr oegt Sl aapt Kw ets 

Slang 
Stang 
Zwang 
Zwenk 
Zwenkt 

i
~ .. ~ I 
. - . I 

W I 
Jeu gd Spr ing Kn iel 
Deu gd Spr ingt Kn ort 
Vreu gd Sprong Knelt 
Maa gd Spr ongt Kn eust 
Voo gd Spr eekt Kn oets. 



St orn1. 
St ormt 

G2 

Struis 
Str uik 

St oort Str aal 
St uursch Str ooit 
St eilst Str e·elt 

·~~ ~ 
<~ 

Sch elp Dw erg 
Sch · eln1 Dw ars 
Sch eld Dw eept 
Sch alk Dw aalt 
Sch j1np Dw ingt 

Str ijd iSchr ijf VI erk ·vV o rst 
Str ijkt Schr ijft VI eesch V o rst 
Str eng Schr eef VI iegt V e rst 
Str engst Schr oef VI ech t l{o rst 
Str oefst Sehr aai VI uch t Ge rst 
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T ouw P auw l{oei en 
B ouw Nauw Stoei 
Vr ou"V\r G au\v Stoei en 
Tr ouvv D au'v Foei 
Tr ouwt J_j auw V.er foeid 

L eeu-vv I{l auw Nieu·ws 
l\1 eeuw Fl auw Nieuw 
Sn eeuw Bl au-vv Nieuwst 

Spr e·euw Snauw Hieuw 
Schr eeuw Gr au\v Ver nieuwd 
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Schalk is een~: schelm, hij steelt 
mijn schelp, ennu schimpt en scbeldt 
hij op mij. Bij de jeugd past de 
deugd en de vreugd. 'Vat de 
mensch zaait dat zal hij ook maai
en. Hij is zijn kwast kwijt, nu 
lovelt hij zich en is hij kwaad. Als 
ik pen on inkt heb, dan schrijfik een 
brie£ De struis loopt door de strui
ken. De pauw pronkt met zij-ne 
fraai-e vee-ren. De leeuw is ko-ning 
on-der · de bees-ten. Drui-ven en 
prui-men zijn vruch-ten die mij wei 
sma-ken. De zee-koe wordt soms 
ge-naamd ri-vier-paard. De wal
visch wordt soms ge-naamd noord
ka-per. 
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R~k H aar Wr ang Stuursch 
V rek Sch aar Wrangst Schaarsch 
Trek . Lang · Splits Slaafsch 
St rek Langs Splitst . Preutsch 
Reek Langst Sch erts Kaapsch 
B reek Kart Schertst Britsch 
W reek Korts 1,oorts Iersch 
St reek Kortst Troost Schotsch 
Ring Sluw Bruis Vlaamsch 
D ring Sl uwst Bruist Zeeuwsch 
Kring Nieuw Kruist Fransch 
·wring Nieuws Zwermt Zweedscb 
Eer Nieuwst Schermt Deensch 
H eer · Tw ee S jerp Turksch 
Scheer Tw ijg Sj ouw Dnitsch 
Aar Tw aalf Tj ilp Roomsch 
W aar Wring 'f) aart Grieksch 
Zwaar Wr ingt Slinksch Spaansch 

F 
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SPEL ... OEFENING TER V00:{1BEREIDING VAN 

Liegt 
Kwaad 
Nooit 
Straft 
He eft 
Geeft 
Wreed 
Deugd 
Vreugd 
Krijgt 

E VOLGENDE LEES-LE.SSEN. 

V roeg Jleb ben 
Heesch Va der 
V rouw lVIoe der 
8chraal Ge daan 
Zorgt Ge n1aakt 
Vreemd Oog je 
V riend Boog je 
Boven Huil de 
He mel l{usje 
Le vens ~us je 

DE Y A..L VA 1¥ KLA..A-8, 

Klaas klom in ecn boom, 
Hij zat op cen tak ; 
Die tak was zoo z¥vak, 
En-krik, krik, krak, krak, 
Daar brak nu de tak, 
E.n Klaas ·viel met cen) 
En brak zoo zijn been. 
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H:. LJnr•B:E~. 

Mijn·<las is wit; mijn ho~d:is zwart, 
Mijn jas is .. vaal; mijn·bloe<i is rood. 
Het goud is geel ; het gras is groen. 

TEH-SC:U:J;i.. 

Het;:ynu;r .is ·h~et'; het ijs is koud. 
De· haas is wild; bet lam is mak. 
Een. veer is licht; het lood is zwaar. 
EJt:·zwijn is vuil; de kat is schoon. 
De zee is wijd; de geut is eng. 

KEES :EN ZIJN ZUS·JE. 

Kees schoot met zijn boog.:.je 
Zijn zus in haa:r oog-je, · 
Wat h1.1il:-de zij toen! 
Hij ·gaf haar een kus-je 
En zei :-N o<;>it, mijn zus je, 
Zal- ik het weer doen. 

LIEG NOOIT. 

En zoet kind. liegt niet. Als gij iets ge•daan 
bebt dat kwaad is, zeg dan rond uit, " Vader ! 
of Moe-der! ik heb kwaad ge-daan:; ik .heber· 
spijt van, en hoop het nooit weer te doen.p 
Maar st~ek niet weg, en jok niet. God let op 
~1 wat wij doet. God haa.t en straft een kind 
dat liegt als het kwaad ge-daan ·heeft. 

Ell 
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KWEL GEEN DIEB. 

Bart is een knaap met een hard hart. Als hij 
het maar-kan do~n, dan kwelt.hij een dier, een.. 
hond, een kat, ja al is het maar ee:ri vlieg. Bart! 
Bart! gij weet -dat dit een groat kwaad is. God 
ziet al wat gij doet. Hij zorgt voor al wat Hij 
ge-maakt heeft. God heeft ons lie£ Hij die 
wreed is heeft God niet lie£ 

GODS 

Ret woord 
Van God 
Is waar 
En klaar. 
Het zegt 
Te regt: 
De deugd 
Geeft vreugd. 
Haar-loon 
Is rein 
En schoon. 

WOOBD. 

Maar hij, 
Die 't kwaad 
Niet haat 
En laat, 
Krij gt vroeg, 
Of spa 
't Zij voor 
Ofna 
Den dood 
En 't graf, 
Zijn stra£ 

DE VRO·lt.IE GRIJS··A.A.RD. 

Zijn haar is wit; zijn oog is dof; zijn.oor is 
doof; zijn keel is hee$ch; zijn rug is krom; 
zijn hand is stijf; zijn-·been is lam. 
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Zijn jas is oud ; zijn huis is koud ; zijn bed 
is hard ; zijn kost is schraal; zijn geld is op 

Zijn vrouw is dood; zijn kind is weg; zijn 
-vriend is vreemd; zijn lot is zwaar, maar zijn. 
bart is blij. 

Hij heeft een schat, een-dee1, een huis daar 
bo ... ven in den he-mel bij een V riend die nooit 
-vreemd wordt. Die Vriend is de Heer Je-zus. 

V raag niet wat zijn ~aam'is ; die staat in den 
He-mel in bet Bock des Le-vens. V raag niet 
wat zijn kleur is: zijn hart is wit en rein, want 
-Gods Geest heeft zijn hart wit en rein ge
maakt. 

Lief kind! zoek gij ook bij tijds den Heer 
Je-zus als uw Vriend. Geef hem. uw hart. 
Heb: hem lief. Bid hem aan. Volg hem. 
Gif,'zu-lt .er nooit . .$pijt van heb-bcn. 




