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at aad ct ot ood ool cul iel ib eb oek ik
iek ook cuk uik op aap oop oep uip ijp
ijk eik af of ijf uif oef oof ha he hij haai
hooi kooi foci og ag eg ach och hoc cot
do die to het dat eon ja jc mij wij zij zui
ga ge bij bui lui ooit al aal il.

zie zoo zoe vee wio won zou hou cirY
...,
oeg eus eeg oog ocr ijg ous ock aak aseh
ccsch uisch cup ijl cl eel ug be re zc im
me Elcho le ig ich isch osch ke rei tei ir
ne ok cid oil eng cus urn oct aait tuai
eisch ocit icp gij oeid.

3

os as nn.s oor ooru oog nap eg bij lei
uil koei u i ei eik aa.r uur a.al ooi hooi kooi
haai bani bui cl rij cen uw de die d.a.t
l1et en in uit op af om wij b..j_j zij hij oud
lui taai mooi gn. zie cet na..'li zuai je sen
ron gen men len.
Eon os. Eeu our. Een oog. Een a!lp.
Ecn ei Een o.s. Een uur. De el De koe.
De bij. Do og. Deaar. De oom. Do loi.
De zco. De ~ik. De uil. De rij. De ui
De Lui. Dio haai. Die bnn.i. D.io kooi. Die
koe. Die ootn. U w os. U w oom. U w oog.
t:w oor. Uw aap. llet os-je. Ilut au.p-ja.
Ilet eik-je. Het oog-je.
Os-sen; as-sen; oo-ren; oo-mcn; oo-gen;
ci·ken; ui-lon; a.-pen; koei-jen; lei-jen;ui-jon;
el-len; e-ten; rij-den; os-jcs; uaai-jen; U.[l.p~
j~?s ; hij-en. Ik ga ; ik eet : ik zio; ik zn.ai;
ik naai; ik: eg; i.k on gij ; hij en zij; wij en
zij; in en uit; open af; ik ga uit; ik zie
uit ; hij is op ; zij is in ; uit en in.

4
an. man~ pan, kan, Jan~ van; en, ]JCn, pen,
den, ben, men; in, kin, tin; on,zon, ton,kon;
un, dun, hun; ijn, :fijn, pjjn, wijn, mijn, zijn;
aan, han.n, maan, staan; ccn, been, steen; ien,
zicn,tien, wien; oon, boon, zoon, schoon; ocn,
scllOen, hocn, zoen, tocn ; uin, tuin.

De man. De m:1an. De hen. De steen.
De kin. De k:m. De pen. De zon. Do
boon. De tuin. Ecn haan. Ecn l10cn. Een
r:;clwen. Ecn been. 1\iijn oom. 7.ijn zoon.
1:w t.uin. "C w schoen. Hct been. II et hoen.
llet tin. Die boon. Dio hen, :\lijn oog.
Zijn oor. IIun os. Hun oom. Hun n.'"lp.
Do man i."l oud. De mn:m is op. De zen
is schoon. Die tuin is mooi. De os is lui.
Die steen is dun. Zijn hocn is uit. Mijn
oom is in den tuin. Die kan is van steen.
J!:en man en zi.in zoon. Do zon en do ma::m.
Ou-de r;nan-ueu. Dun-no lij-ncn. Mooi-jc
tui-ncn. llet been vnn ccm hoen. llct oog
van ccn os. lk zie de zon.
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am, dan, hn.m, kam, bm, ram, stam, tam ;
aam, naam, raum ; em, hom, rem, stem, tom;
com, lecm, ncom; icm, riem ; om, kom, dom,
stom ; oom, boom, toom, zoom, stoom; uim,
duim,ruim,sdmim ;oom,noem; ijm,lijm, rijm.
Do donr. De ham. Eon kam. Eon ram.
Die steun. Hot raam. Ilctleem. Mijn naam.
~ijnriom. Uwboom.l\[ijn toom. Zijnduim.
Die riom is iaai. Die kam is {ijn. De-ze man
is stom. De-zo boom is oud. l\Iijn lam is
tn.m. Zijn been is lam. Het raam is op.
De naam van den man. Hot been van een
lam. De stam van cen boom. De riem van
eon schoen. De stem van con os. Eon ci
van de hen. Ifet sclmim op den vvijn. De
ui-jcn in den tuin. De na-mcn cler man-nen.
De stam-men dcr Loo-men. De rio-men dcr
schoo-ncn. De bee-non der lam-me-rcn.

G
nr, lror, l1anr, jnar, rln.Dr, nnnr, gnar, WM.r;
er, vt:r, stcr ; ecr, peer, heer, beer, leer; ier,
mier, dier, bier, hier, nicr, vier; or, dor; oor,
boor, door, hoor, moor, voor; uur, duur, vuur,
muur, zuur; ocr, uoer, rocr; eur,deur, scheur.
Die kur is mooi. Dit hanr is fijn. Dio
peer IS zuur. Die hccT moucl. De schunr
is mim. Die stcr is schoon. Out vuur is
ver. Die muur is dun. Mijn oom is cen
boer. De koe is voor do deur. Die moor 1s
stom. Bier is cc11 micr. Dio boor is dun.
De hen op den muur. ITet schuimop hct

Lior. De sohoo-nen v::m lc&r. Trier is do poor.
Daar is het vuur. 'Va.ar is do deur 1 ~c-no

ue

Rcheur in
deur. 'Vat is ('('ll roer? Ee-ne
rui-me c;chuur. Ee-nc schoo-ne stor. Ee-ne
mooi-je knr. l\In-ren,po-rcn, 'be-ren, mio-rcn,
ster-ren, moo-rcn, den-rcn, nio-ren, kur-rcn.
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as, UM, jas, kus, wus; nus, baas, hn.ns, kans ;
es, roes, lc8, be::\, zes, des; ces, lees, weos ; is,
mis;ic~, ni.ca, kie~:~, wios; os, vos, bos, los, 11los;
nos, roo~, doos, boos ; eis, reis ; ijs, zij s, wij s;
uis, Jmis, muis, Luis; cus, neus, reus.

De das is een dier. De jo.s van den man.
Ilet wus van de lAj. De baus van lwt huis.
Hot oor van cen hu...'tS. De ncus van een vos.
De deur van ecn huis. IIet mos op den steen.

Do roos in den tuin.
Een me:5 in ile doos.

Een mul.s in de ka.s.
)lijn oom is op rcis.

Dit clas-jo is lllooi Dat haas-je is dood.
Ilct mnis-je oct kaa.s. Dit mos-jo is duur.

Hot ruos-j0 in con doo.':J-jo. Bier is 1nijn zusje. Een ruus is Cl'Jt man. De ro-zen in den
tnin. De 1nui~cn in de kas. De mes-jos in
de uoos. Do bn...'\8 van de hui-zon. De den-rem
vnn ccn hui., 'l'icn os-sen en zcs koei-jen.
!;!
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al; bal, wal, gal, zal, stal; el, vel, tel, wei;
il, wil, stil; ol, bol, mol, tol, wol, vol; ul, bul;
uil, kuil, muil, vuil; ijl, bijl, pijl, vijl; zeil;
pel,poel,stoel,koel, voel; aal, paal, baal, kaal,
maal, vaal; eel, meel, keel, veel, speel, steel·
iel, wiel, viel, hiel, ziel; ool, zool, school, pool.
Mijn bal is mooi. Dat vel is vuil. De gal
is geel. Die boom is kaal. De school is
ruim. De poel is vol. · Die mol is vaal. Een
stoel in de school. De wol in een baal. De
kool in den tuin. De zool van een sclroen.
Ret meel in de kas, Een wal om den tuin.
· De stal bij het huis. Het vel van een mol.
De steel van een bijl. Een paal b\i den boom.
Het wiel van een kar. Zijn tol is mooi. De
muil end~ bul. Een been in de keel. Mooi-je
bal-le:n.' Vui-le vel-len. Dun-ne zo~len.
Vol-le poe-len. Va-le mol-len. Ka-le boomen. Ge-le ro-zen. Boo-ze bullen.

g

at, kat, vat, lat, nat, wat, zat; et, vet, pet,
net, met, zet; it, pit, wit, zit; ot, mot; rot, pot,
;tot; ut, put, hut, schut; ijt, bijt ; geit ; aat,
:p1aat:, gaat, laat ; oot, poot, noot; out, hout,
bout, zout; oet, Yoet, .zoet, moet; iet, riet, ziet,
schiet ~ u~t, ruit, schuit. _
Die kat is oud. Dat lam is Yet. De tuin
is nat. · Het meel is wit. Dit zout is fijn.
Die pet is mooi. Die peer is zoet. Dat riet
is dun. Die.geit is lam. Die pot is: heet:
Dat vat is vol. .Die noot is niet zoet. . Dat
zout is niet fijn. :Qit meel is niet wit.
Een vat Yan hout. Een pet van leer. Een
poot Yan de geit. Een boutYan hetlam. Een
hout van den boom. Bet zout uit de zee.
Die man schiet den haas. Die kat eet de rot.
De Yoet in den schoen. De noot aan .den
boom. Rot-ten en mui-zen. Kat-ten en
das-sen. Hui-zen en hut-ten. Ra-m€m en ruiten. No-ten en pe-ren. Ya-ten en pot-ten.
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ad, hnd, pau; eJ, hcd; id, lid,biu; od, God;
jjcl, 6jd; citl, mcid; uid, huid, luid, zuid; icd,
liecl; eod, leed, deed; ood, lood, dood, rood;
oed,lloed,gocd, moed; ouu, goud, koud; and,
na.ad, d:.tn.d, zaad.
Dat bad is kond. ITct pnd is nut. Dit
lted is Roed. Uc hoed is wit. Dat zand is
fijn. Die huid is t·ood. Die geit is dom.l.
llet hout is gccl Dat lied is schoon. Die
mcid is storn. Dit lood i~:~ dnn. Dio naau is
wijd. De tijd is om. God is good.

Een pad door den tuin. De lmid ,~an de
koe. Ret .zaad van een boom. Hot lood van
ccn goot. De tijrl v::~.u eenjnar. Do ba..'1S van
do mckl. Hot lid Yan 01ijn dnim. De h(lcd
van .zijn oom.

Kou·du ba-clen. Nn.t-tc p:l-

t.h·n. Goc~dc ht:J-tkn. Hoo-ch~ hui den.
'Yit-Le hoc-den. Fij-ne za.-dcn. Doo-clo
w.·it-en. St~hoo-no lieJ~jt"A. Ik ga nuar
Led. lk bid tot God.
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a.k, ba.k, d~k. tnk, Imk, bk, ?.ak; ck, bek,
dek, llck, lek, nek; ik, dik, pik; ok, bok, kok,
rok, stok; uk, stuk; ijk, lijk, rijk; uik, ruik;
cuk, rouk; iok, riek, ziok; ock, doek, hoe'l4
koek, zock; ook, rook; n.ak, ha..'l.k:.; eck, WBek.

H et da.k vn.n cen huis.

De tn k vn.n ecn

boom. De Lek vrm eon lwen. Ilct hck van
con tuin. De uok va.n ecn os. De reuk va.n
do roos. De buik van een bok. Ecn stuk
vnn den koek. Een rok van d() meid. Do
rook van con vunr. Do atok van eon man.
Do hook vo.n ecn h.uis. Eon dng van de week.

Do tnk~ken der boo-men De da-kcn dor
h'li-zcn. De bek-ken. dor hoen-ders. De
nek-kcn der os-scn. De rcukder ro-zen. De

bui-ken der bok-kcn,

De rok-kon dcr mci-

dcn. De stok-kcn dcr man-nen. De hoe-kou
dcr hui-:zen. Dtl stuk-kcn vnn een kock. Do
hck-keu. dcr tui-ncn. De hoc-ken va.n eon
huis.
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ap, lmp, lnp, s~1_p, stap; eb, l1eb, web, cp,
rep, scl1C'p ; ih, rib, ip, lip, scltip; op, kop,
pop,top,schop; uh,schub; ijp, rijp, rijp; uill,
kuip, zuip; ocp, soep, rocp, stoep; icp, Jicp;
oop, clonp, koop; cep, zecp; aap,kaap, schaap.
De kap v:m een kar. I )o lup van cf'n rt>k.
Ifct Rap van Cl'll ranp. Dt· stup Yan cen mnn.
De wol \·an ecn schaap. De rib Yun con bt•k.
De kop van een os. IT ct zcil vn.n cen schip.
Do pop ''au ~ns-jc. De ncl1op ,-an ccn muiL
De stoep vnn ccn lmis. De topnw ccn hnnm.
De pijp vnn mijn oom. De duOf1\Tan r.ct kiutl.

De knp-pcn dcr kar-r<'n. Du ~tap-pea 1h·r
m:Ul-nCll. De rib-ben a('r bok-ken. IJc wol
dcr sdm pen. De kop-p('n der o:!'-scu. Do
sdwp·liCn d~r mui~Jt.m. De zci·l(.•ll der He itopen. lJc t0p-pcn d~r boo-ruun. D~ Rh•~7pe>n
dm· hui-lwn. De rok-j(_•<:; "\'"au dt· pnp-jt.·R. I>e
stuli-jes YUlt de l!Ccp. Du li1~~~·s vun lu.:t

kindje.
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ag, dag, ach, lach; cg, wcg, stcg; ich, zich;
og, rog, nog, nuch, doch, toch; ug, mug, rug;
ii•r
viin"
riJ"rr·
uirr
duin"
tu1uo' buig' zui•r·
owr,
~o'
;Jn'
o'
a'
o'
n'
o
teuo()" '· OCLr
vocrr
·
ie()"
wic()"
licg
·
eerr
<lee•
·
M'
o '
o'
b'
'
b'
D'
vcog ; oug, boog, hoog ; aug, maag, zaag.
De clag is korl. De weg iB wijd. Do ste;:;
iB nat. De ro,:; i::> rijp. D·..: mug is cloocl. Ue
vijg is zoot. De duig .is dun. IIet tuig is
oml. De wil'g is mr.oi. II et dccg iB week.
Do boorr
n is hooa-.
o 1Je vucoo iB gocu. De mau[r
b
is leeg. De zaag is iijn. De rug is zeer.
Ecn dag in do week. De "\vcg naar de st~ul.
Die stcg is van hnut. Do rijp in den tuin.
De mug op hot aas. Du vij~ a~m don boom.
De duig van con ,·at. llut tuig is van leer.
Do wicg is vnn huut. lll't dceg is van mccl.
De Loug is van st0cn. De znng is van st:.tal.
Koo-lc da-gcn. Doo-do mug-gen. Dun-no

dui-gcn.

Itij-po vij-gcn.

·wit-to tui-gcn.

nf, kn.f, laf, ~htf; cf,J,ef; if', rif; of, dof,hof,
lof, stof; ut: nmf; ijf, lijf, stijf, sddjt; vijf; 11if,
duU: kuif. schuif; ocf, hoef; icf, dicf, lief; :mf,
11u~f, mat: sch:wf; ecf, nccf, geef,schecf, lcef;
oof, doof, loof, stoof, Rclwof:
Da~ kafis Inn£
Die soop iA kt£ Die stn.f
is dun. llct 1'\tof iR fijn. Die dnif i"' wit.
De stoof is koud. De lwcf is tM.i. Die dk·f

Dio taaf is oud. Die nnaf il:l rlik.
Die meiu iA doof. Die lUn is schet·f. Die
stoel is good. Ee-nc wit-to dui£ }~e-nc
kou-dc stoof: Eo-ne 011-rle maf. Eo-no d1kkc nnnt: Ee-ne schee-vc lijn. Ec-ne nat-to
schoof.
De nauf vn.n een wiL·l De bck van een
is uom.

mu£ IIct rifin do zcc. Ecn dicfin den tuin.
De hocf van C't'n muil. J rct Vll ur iT\ de stoof.
Do pet van mijn nee£ De knit' van cen duif:
Jn-das wn.<:J. ccn dicf. l~cu sel1aaf Yflll ruijn
oom. Eon st.ocl in hot Lui!'!. Die "-cg is ....-ol
stof. M\jn nuef zit op een stod. De uuif

zit op ccn boom.

De scll'nif van cen deur.
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auw, dauw, gaauw, kaaU'i.v, luauw, raauw,
pa..'\uw ; eeuw, }cC'uw, mceuw ; uw, ruw,
echuw; ouw, bou w, bouw, tuouw, rou w, vouw,

schouw, touw; ieuw, nieuw.
Do dauw op den weg. Een p:umw in den
tuin. Een keu w op ht:t, 11ad. De mecuw op
C<'n ri.f. De bonw van een hnits. De mouw
Yun c~n 1·uk. De rouw van cen man. Een
vouw in Lot Lock. IIet touw v.:1n eon schip.
Do pnau-wcu in den tuin. De Ieeu-wen
op het pall. De meeu-wcn op ccn rif. IIct
huu-wen vun eeu huis.
C<'ll

Dl" mou-wen

Yllll

rok.

De ra-pen .zijn l'!l.nuw. Die ton-wen zijn
dun. Die vou-" en. zijn wijd. Die moU-Wl'll
zijn na:.tuw. Diu lt·cu-wcn zijn taw. l>io
pa.au-·wcn zijn &cltoon. Die tuu-wen v.ijn
uiouw. Die pn-den zijn ruw. Die mOL'nwen zijn schuw. Diu oom is in lie ronw
Die ncef is an.n lu:.t bon-wen van het hui&
3

lG
nsch, tusch, hsch, wasch; csl'h, 1csch;
ce::;ch, heesch; iRch, <.lisch, visch, wi~ch; oscl~
hosch ; usch, musch; uisc:h, ruisch; iescllt
vvicsch; citJch;bs-schcn, was-schon;lcs -Rclwn;
vis-schon, wis-schcn; bos-schcn; mus-::;chcn;
rni-schcn.
l\lij-no tasch is van k6r. Do-.v.o visch is
rood. Do-ze wog <.loor hot busch. Dc-zo
lasch in hct touw. Zij-ne stem is hccsch.
De-ze disch is nieuw. Vo-le hno-mcn in
hot botlch. Vijf mus-sehcn op het 1luk. Zes
musch-jcs op ccn tak. V c Ic vi..;ch-jcs in
do zec. De-zc moi-dcn wns-R~hen. Ln_qc_:h
die tou-wen!
De asch van hot vunr. De laRrh v:m den
man. De diHch in hct lmis. Du visch in 1le
JWC.
De boom in hct boHc.:h. De musch in
dl'n boom.· Die man-nPn lt·s-schcn het vm1r.
1Jie mci-dcn wn.s-:=dwn vvnl. De meifl jl's
dek-kcn den disch. De ltmsch-jt'R e-tt'll
rog.
Dc-zc boRch-jes z~jn vul Les-jc::;.
Een den-nen bosch. .F.Jn ci-ken bosch.
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nst, ba~t. ln."'t, mnst; est, bc>st, nest, mcst,
we..'lt; ist, kist, liHt, mist, wi~t; ost, kost,
mo~t. post; u~:~t, kn~t. lust, niSt; ijst, ru~t.
rijsb; vuis~; oest, hocst, rocst, woest; a.:.ust,
1mn.st, nnast, raust ; ecst, beest, fe.e8t, leest,
mee~:~t; oogt, roosL; iest, kicst; lrus·tcn, mas·

ten, kus-ten; kis-t en; bees-ten, fees-ten.
De bnst dt}r boo-men. De mest der dieron. De ki~t. van moo-dcr. De list dcr
dio-ven. Do kost dcr men-schen. De
tnost dcr kui-pelL Do lwest der .zie-ken.
Do rudt llol' moe-den. Do lijst dcr na~
men. De vuist CCllS mans. De rocst aan
hot ij-zer. De poo-ten van een boost.
IIct HC'st.-je van con musch-je.
De mast nm ccn scl1ip. De mn..<:~-ten Y:tn
sehc-pen. De kist van 1wut. De hou-tcn
kis- t.cn. De lijst van g•Jml I )e gou-den lijst.
JJu kust auu tie zee, tl>J zcc-ku.st. De dag
van een fccst, eon feest-dug.
bn.st van
den boom - boom-bn...-;t.. Du kar met de post
-de post-knr. Do wind uit oost-oos-ten
wind

De
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and, hnnJ., bnnd, tancl, land, m:md, rand,
kant ;manud; cL>nd, wccnt, n!'emt ;'"ent, zcntl;
kind, lint, vinut, wind; hmul, hont, pond,
mnd, wond, stoml, 1.0lJ(l; rund, munt, punt;
schijnt; han-den; haud-jc:., banu<'n, lan-uc11,
mand-Jc~; maandcn; tmul-jcs; ccnd·jcs; kin-

de-ren.
De hand van den man. Do h:md-jC's \"an
khul. De band van uC'n hncd. De Lantljes van den hned. De mnnd vnn <.'On mP.is-je.
Ue mn.nrl-jes v::m de mcis-je~. Uo hind von
hct lcind. De tnnd-jes vnn cen kind-jl~.
De honu van den l.1oP.r. De hond-jrs van
cl..'n bom·.
<'('ll

J)c wind Wlw.it.. net kind wccnt. De hon,l
]milt. Do ~on schijHt. Ilct rund c·et. 1Jo
hn.nd in den .v.nk. Een httlld om den lwcll.
l>e runnd in de hnml. De mnond 'i"{ll1 C'C'n
juur.
LJo ruml vnu ccn dttk. De knnt
op de llliJUW. De kant Ynn l!l'll lmi~. De
pnnt o-Yer d<· i. Een gon-dt"n pond is gcel.
.Een g(iu-dcn pt)nd is co-ne munt. De zuai.

]an-uen zijn no.Lij.
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ang, lang, bang, zang, tang, wang; meng;
ding, ring, ving, zing ; jong, long, tong :ank, ba.nk, dank, rank, stank; wenk, schenk;
vink, zink; vonk, schonk;-wn,n-gen, tangem; rnen-gen; zm-gcn; lon-gen; bankcn,
ran-ken; vin-ken.
Die tang is van stanl De sta.-lcn tang.
Die ring is van gund. Een gou-don ring.
Die bank is van hout. De hou-ten bank. De
dag is lang. Ilct kind is bang. Die zang is
schoon. De wang is dik. De tong is rood.
De vink is gcel. De rank is dun. Die hond is
jung. De vonk is heet. Die les is niet lang.
De tang voor hut vuur-vuur-tang. De
zang in de school-f4chool-zang. De vonk van
het vuur-vuur-vunk. De bank voor de voetcn -voet-bank. Ecn da.k van zink -een zinkcn dak. Eon ge-lo vink-gecl-vink. llet
nest van een vink-vin-ken-nest. Vis-schcn
van-gen. Licd-jes zingcn. Thee schen-kcn.
:\led met wa-ter men-gen. God lo-ven en
dun-h·n.
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nlrr
baJO'
gal~~ walw vclg · wilg · vola·o'
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n'
'
'
o '
alf, kalf, %alf, half; elf, dclf, zelf; olf, kolf ;hulp, help; hielp; schulp ;-alk 1alk, kalk,
valk; molk, kclk, welk ; wolk, volk, tolk,
kolk; bulk, zulk ;-vml-gon; vel-gen; volgen; zal-ven; del-ven; wol-vcn; hcl-pen; balken; mel-ken, wcl-kcn.
Een balk van hout-houtcu-balk. De kalk
van schulp-sclmlp-kalk. Do mclk van een
koe-koe-mclk. De kop van een kalf --kalfskop. De poot van eon wolf -wolfspoot. De
kom voor mclk-melk-kom. Het hout van
den wilg-wil-gcn-hout. De zalf vour het
oog-oo-gcn-zalf.
De koe en hot kal£ De hond en de wolf.
De kalk en hot zand. De wilg en de cik. De
melk en de kuas. De zalf is goed en duur.
De melk is wit en zoot. De wolf is jong en
wocst. Hot volk in eon land. De Lolk van
de taal des volks. \Vol-ven lmi-lcn. Os-sen
bul-ken. Koei-jcnloei-jcn. Vin-kenzin-gcn.
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amp, damp, kamp, lamp, stamp; stomp,
lump, pomp ;-palm, psalm, talm, halm;
helm, schclm ;-arm, darm, warm; sehcrm;
vonn, worm, storm ;-karn; kern ; doorn,
l10orn, koorn ;-dam-pen, stam-pcn; psal-mon,
kar-nen; hoor-ncn.
Een ar-me man. De dik-ke damp. De
De goo-de lamp.
Een
rni-me kmnp.
schoo-no pt=>alm. Een dun-ne halm. Een
lan-ge darm. Een warm schC'rm. Een roode worm. De nieu-we karn. De zoeto kern.
Ecn dor-re stomp. Ecn dik-kc doorn. De
meu-we pomp. Ilet stom pe mes. Ilct
lom-pe kaH:
Is die man arm ~ Is die kamp ruim 1 Is
die lamp good 1 Is die pRalm schoon 1 Is
die halm dun 1 Is die dann lang~ De dmnp
van dl'n meHt. De kmnp van den boer. De
stomp van den boom. Een lw1m van hot
koom. De ruelk in de karn. De kern in de
peer. De sturm op de zce. De hoor-non
v:m het Lccst. De doorn van ec'n Losch.

als, hals; pels; pols ;-ans, guns, kans, hans,
thans; pens; dons, gons; lunc;;-kaarR, lau.rs,
vu.ars; kers, vers; bcnrs ;-crf, kerf, verf, stcrf,
"·crf · korf ·-berg merg tor(l' · borg zurg ·
'
'
'
'
n'
,
'
murg, wurg ;-ark, hark ; kerk, merk, work,
stork; kurk; vork ;-hu.rp; dorp; vo;erp ;-halzen, g::m-zcn; gon-zcn; ster-ven, kcr-scn,
wer-ken.
De hals van ce-nc guns. De pens-ens
cener koe. De luns van hot 'vicl. IIct dons
ee-ner eend. Do pjt co-ner ku.ars. De kop
co-ncr vu.ars. IIet dak v:m de kcrk. Ilct
werk van ecn dag. Hot murg eens beeus.
De hours des mans. Uct merk van cen
f'ehaap. De steel eo-ncr lmrk. Ilot vers
van ee-neu psalm.

Op den top van een berg. Op de werfvan
dm boer. Up het dak cc-ner kcrk. Op den
rug van do vaars. Op den kop van do cencl.
Een naam op de vork. Ecn merk op do
knrk. llet duuq op cle galli:l. De verf op de
dour. De kaan; op dt'll disch. JJe kerf op
den stok. JJe zun op den berg. Do sch()ol ju

hot durp.
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agt,jagt, magt, nacht, lacht, wacht,z:1eht;
maagd, jan,gt, zaagt ; echt, hccht, lcgt, rcgt,
zegt; jicht, licht, digt, nicht, ligt; liegt;
bogt, togt; lucht, zucht ;-bakt, hakt, zakt;
haakt, maakt, raakt, waakt, naakt ; rekt;
steekt ; riekt ; bukt, rukt ; rookt, kookt ;
zoekt; ruikt ;-jag-ten; lich-tcn, nich-ten.
De nacht is koud. Kon<l is de nacht. De
lucht is warm. "\Varm is de lucht. Het
licht is ver. V er is hct licht. Die rnangd
is jong. Is die maag<ljung? Dat kind lacht.
I.acht dat kind ? Die man hakt l10ut. De
nicht kookt soep. De ncef rookt con pijp.
Die mcid rnaakt vuur.
Ilij jaagt de koc. llij jaagt op den wolf.
Zij Lakt den koek. Hij zaagt den boom. Zij
mn,n,kt een jas. IIU zockt zijn schaap. Ilij
maakt den schocn. Zij ruikt de roos. llij
gaat op togt. Zij wacht bp licht. Ilij steekt
de kat. Rij rekt het touw, Zij lacht hem
uit. Zij waakt Lij ham.
4
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auft, laaft; bocft, gecft, heeft, ]eeft ; zift ;
1ooft ;-aapt, gaapt; hapt, kapt., lapt, slapt;
rept, schept; doopt, koopt, loopt ; si.opt ;aanl, ba~ud, paard, haard., "\Vaard., kaurt;
]uml, hart; hcrt; Jcert; lwort, koord;
wordt ; woord, soort ; Lord, kurt, stort;
Lunrt; hcurt; hnurt; scheurt.
Do man kapt den boom. De nicht lapt
den jus. De kok schept de socp. Hot paard
r<tupt don "\vcg. ~lijn ItC'Cf stopt zijnc p\jp.
!let killd leert de leil. Zijn oom hnurt den
tuin. De lceuw scltourt hot ltcrt. De meid
koopt hot koord. De hn.as luopt het
pad. llet sd1ip vumt np zoe.
licL Lord iil rund. liet hert is schoon. Die
kaart iB nieuw. Dat woord i:; kort. Die steen
is lttml. lil't vnur op den lmanl. Do sbart
van cen paanl. ITct hart, van den Oil. JJe
Luard vm' den hok. De wind is nit noonl.
Oom WOLlllt in do huurt. Zij flchuurt de kau.
Ilij sturt de melk. \Vat svurt van mccl1
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valt; haalt, nnald,daalt., manJt; gelcl,held,
veld, telt; beelJ, deelt, heelt; wild, wilt, rilt;
rolt; feilt; vijlt; hield; huilt; bult, vult,
zult ;-rasp; gesp, wesp ;-iets, niots; koets,
poets ;-arts; erts; loods; eons; zelfs; rups ;naal-den; vel-den; beel-den, bul-ten; ras-pen;
ges-pen; lood-sen.
De-ze naald is fijn. Dit geld is nieu w. Dat
veld is mooi. Dit bec]d is schoon. De-ze
ra:c,p is ruw. De-ze gesp is good. De-ze wesp
is dood. De-ze koets is duur. De-ze bult is
niet hoog. Die wesp is niet dood. Dat veld
is nict mooi. Dit geld is niet nieuw.
De nanlJ indo doos. liet geld in de beurs.
Een bceld in hct raam. Ec-ne wesp op de
peer. De kocts op den weg. De gesp aan
den toom. lJe loucls in de boot. De rups in
het ko-rcn. Een haas in het veld. De wesp
stcekt. Do arts hcelt. Die man manit. Ilei
paard rolt. Do wolf lmilt. llet kind valt.
De Jug daalt.
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garst; borRt, dorst, korst, vorst, worst ;kunst, gunst; minst, winst ;-bangst, langst,
vangst; hoogst; laagst;- mensch, ·wensch ;
malsch, valsch; dankt; denkt, wonkt,schenkt;
inkt, hinkt, zinkt;- doodsch; kindsch ;
armst, warmst.
Die g:trst is nict rijp. Die borst is nict
zeer. De-zo korst is niot hard. Die worst
is niet vet. Die mensch is niet doof. De-ze
peer is niet malsch. De-ze kat is nict valsch.
De-ze inkt is niet rood. Dat kind hinkt niet.
Die boot zinkt niet. De-ze man wenkt niet.
Dat meis-je dankt niot. Zij heeft geen
dorst.
Die garst is wel rijp. Die borst is wcl zecr.
De-ze kor-stcn zijn wel hard. Die wor-ston
zijn wel vet. Die pe-ren ziju wel malsch.
Kn.t-ten zijn wol valsch. Die boot zal zin-ken.
Dc-ze man zal wen-ken. Dat mcifl-je moet
dun-ken. Jan io; zoo !loo•lRch. Hans zit bagHt.
Paul zit hoogst. 'Vaur is heL inkt-pot-je 1

'.!.7

1laJ, Lbf; bleek ; blik ; blok ; Llocd,
Llocm; blauuw; bluas; Llui; bloot; blij,
hlijf;-pbs, pld; pbat; plocg; pluk; plein;
fles('h·' vleesch·' iluit·' vlaa·
l tluiu1·-ihauw·
'
(...
'
b'
vlic()'· vhk· vlek · vloek · vloer· vlier· vlies·o'
(._ '
'
'
'
'
'
kleed; kluk; klarn; klcm; klein; klirn; klap;
klamnv; klcp; klip; klup; klas; klaas; kluit
Dat Lbl it:l geel. IIet blik is ·wit. Dat
kind is Lleck. Uet blok is dik. IT ct bloetl
is rooJ.. Die bloem is schoon. Die vlng is
Llaauw. Die plant iH mooi. Die ploeg is
niouw. Dat plein it:lruim. Die thee is flaauw.
Die ilesch i::-. stuk. Dat vlt:l~::-.ch is zacht. Die
fluit is hol. De-zo ·vlieg is Jood. Die klok i,.;
klein. Die klip it:l hard. lJic vloer is klam.
De Lhl.-n'n dcr boo men. Il et, Lluf-ft:n der
Lon-den. Ilot bloed dcr dic-reu. De h.lcuren dcr Ll,,e-men. J)e pb-ten der boc-keu.
l>e klok-ken der ker-ken. De klaa.u-wen dur
bees-ten. Do kt1r-ken dcr i1es-schen. De
kurk jt·,.; vall ill't:lCh-jcs. Ue klip-pen der bergeil. lu de han-den kbp-pen. Klip-pen
klup-pen. ln tle boo-men klim-mcn. l\let de
kh1k-ken lui -<len.

28
glad, gbs; gloed;-slak; sluk; Rlim; slng;
sloeg; slaan; slij p; sluis; bluit; sloot; slot;smaak; smock; smccr; smicl; smal; smoor;snaar; snaak; snuif; snuit; sncl; r:mock; snijll;
sneed; snip; snap; snoep ;-Rpan; spin; Rpit;
tipat; spot; Rpijt; spijs; spck; spar; spccl;
Rpoor; spuit.
Bet glas is glad. Die sluis is wijd. Die
sloot is diep. Dat slot is klein. I>at srneer is
vet. Do-ze snaar is fijn. Die snuif is goed.
Die snoek is dood. Dat touw is slap. Die
slip is bng. l>ie sbg is raak. Dat speck is
oud. Die spar is taui. Die Rpmit is ligt.
De weg is smal.
Hot glas in hot raam. De glood van het
vuur. De sluk in den tuin. Do 8lag op den
rug. De sluis in de ::-;ln()t, De Rmaak vun de
spijs. De spin op hot Llad. IT et Rpoor van
cen paanl. De gla-zcn der ra-men. IIet Rlijpen van mcs-sen. De snuit van cen var·ken,
Ecn span van ticn os-s0n. De tan-gen van
een smiJ. IIct smc-rcn der as-sen.

2!)

knap; knip; knop; knoop; knijp; kncl;
knol; kuie; knid; kneed; knaag,-k\vaad,
kwaak; kwcek; kwaal; kwart, kwast;twee; twist; tvvaaH: d waas, d waal; d wars;
dwing;-zwak, zwart; zwijn; zweep, zwcct,
zwt!0r; zvvaar.
Dat mei:-;-jo is knap. Du kuip van een
schan.r. De kuop van con 1luem. De knoop
van cen JaS. De knie van het kind. De
kweek in den tuin. De kwaal van dicn man.
De kwast in den kalk. Twcc oo-ren an.n het
houfd. Twaalf os-sen in een span. IIet
zvvijn l10eft een suuit. ::\lij-ne schoe-ncn
zijn zwart.
IIot zwect op zijn voor-hoofd. De zweer op
zij-ne hand. Ilet luod is blaauw cn zwaar.
Die zwoep is lang en dun. Bet pad dwn.rs
hot plein. De llleid knocdt het deeg. 1\ruizen knn.-gen huut. De scha-pon dwa-len.
Een kincl-je is zwak. Eon d;vaas doet
kwaad. 11 ij twist met den baus. De kwast
van den ~::taurt..
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brood; breed; bruid; braaf; brief; brug;
brak; breek; brok; broek; breuk; bril;
brul; braam; brom; bron; bruin; broos;
brij ;-drie; draad; draf; draaf; drijf; druif;
draag '· droog '· dreig '· drek '· druk ,· droom ~·
dreun; drop; drup; druip ;-trap; troep.
Dat brood is zeer wit. Die brug is zeer
breed. Die bruid is zeer jong. Klaas leert
zeer braa£ Die brief is wat kort. Dat veld
is wat brak. Die broek is wat naauw. Die
bril is wat zwak. Die braam is wat zuur.
Die kleur is te bruin. Dat glas is te broos.
Die brij is te heet. Die draad is te dun.
Drie broo-den op een bord. Twaalf brieven op de post. Twee gla-zen in den bril.
Een bosch vol bra-men. Ee-ne mand vol
drui-ven. Ret paard draaft. De leeuw
brult. De zee bruist. De vlieg bromt.
Ret vet druipt. Het huis dreunt. Die ·
man .drijft de kar. Naal-den en dra-den.
Een troep bees-ten.
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graaf, graf, grof, grif, graag, gril, graat,
graan, groen, grap, grijp, gras, grijs,
gruis, groot, groet, griet, graauw ; krab, .
kraai, kraag, krak, kruk, kruik, kraal,
kreeg, krijg, kruim, krom, kroon, kruin,
krop, kruip, kraH, kruis, kreet, krijt, krib,
krab.
Die graaf is zoo zwaar. Dat graf is zoo
diep. Dit graan is zoo klam. Dit gras is
zoo groen. Die graat is zoo £jn. Dit gruis
is zoo gro£ Die grap is zoo slecht. Die
kraal is toch groot. Die kraag is toch wit.
De-ze kraai is toch zwart. De-ze kroon is
toch schoon. Die kruim is toch hard.
Die man graaft een graf. De boer zaait
het graan. De koe eet het gras. Ret kind
groet den ma;n. De krab knijpt den visch.
De kraai vliegt in de lucht. De bees-ten
staan in de kraal. Ret gruis ligt op het
pad. Ret krijt breekt ligt. Een kruis
op de kerk. De krop van de gans. De
kruim van het brood.

praat, pmcht, prnim, pnom: rrc:?k,
pruik, prop, prod; prins, pre1, pny;;
Rpreeuw, spraak, sprei, spreek, sproct,
spruit, spruw, schmal, sehrnp, sehrecf,
schroef, sehrijf, schrceuw, schrik; iran.g,
traan, trap, trcin, trek, troep, trog, trom,
troon, tros, tron w.
Do prnim in Jon moml. De priem in de
hand. Do preek in <.le kerk. De pruik op
hot hoof<.l. Ue prop op do kan. 1)e proof op
de som. De prins op Jon troon. De prci in
de socp. Do spreenw in het veld. De sprei
op hot bed. De sproot op <.lo wang. De
sprnw in den moud. De sclm.>ef in hot slot .
.:\l<.:t den tra::m in l10t oog. Van <.lc iraan
nit hot vat. Op den trap van het huis. l\let
<len trcin naar do statl. l\1 et don troep door
hot dorp. l\fet de trom do)()r de straat. Tot
de preek naar do kerk. Uit dtm trog in het
hok. Op don troon va,n den vorst. Aan den
steel va,n den tros. Ik schrijf twee brio-ven.
Zij schrccf do les-sen. Griet-je is traa.g. Jan
p:af oen schreeuw.

33

straal, F>traat, straf, f'ltram, stroek, streep,
shiem, strijd, strik, stroo, strook, stroom,
stroop, &trop, strut, strnif: struik, struis ;
vr~wg, vraat, vrucht, \Tees, vrek, vrij, vruog,
vroom, vrouw, vrncht; wrak, wraak, wmt,
"\need, wred: wrok, wrong.
Ecn straal van do zon-zon-ne-stmuJ.
Ee-ne struat door het dorp-dorp-strnat.
Eo-no streek van hot land-l:mu-streek.
J<:en halm van stroo-stroo-halm.
Een
stroom \Va-ter-een wa-ter-stroom. Do vc·er
van U(·n F>truis-struis-veer. De struf op
het lijt:-lijf'-~traf. Eon Loom met vruchten -con vrucht-Loom.
De stra-lcn der zon-zon-nc-strnlen. De
sir.•o-men van wa-tcr-wu-ter-stroo-mcn. De
8trop-pen dvr os-scn-os-f'en-Rtrop-IH'll. De
vral'h-tun cler \vn-gcns -wa-gon-vmch-tLm.
])ie stra:tt i::; b.r1g- en breed. l>ie strcep is
dun C'll kort. lJie htruop is uik en zoet.
lJe vrlll~ht van U.tm lmurn. Het wruk van
<'en schip. Do strut van cen schaap. J)o
wolf is een vmat. De vrouw ia vroom.

a-bel, da-dd, lm-tol, lm-gc·l, na-gcl, ka-bol,
kng--chel, na-vel, sna-vel, wa-fel, zwn.-vel,
ta-fel, za-del, ap-pL'1, o-do1, e-zel, en-gl•1,
an-gel, ge-vol, he-mel, ke-tcl, le-pcl, gce-sel,
rc-gel, tom-pel, stern-pel, sdlC'p-sel, clek-scl,
vood-sel, dis-tel, mis-pel, ric gel, spie-gel,
sclJim-mel, vo-gel, Lot-tel, or-gd, dm·-pel,
wor-tel, bor-stel, ij-del, Lij-Lt:!l, bij-td,stijf-sel,
heu-vol, tcu-gel.
A-bel was vroom. Da-dcls zijn zoet. lfn.gel is wit on rond. Bij-cn lwlJ-ben an-golR.
Een visch aan den an-gPl. Een ka-bel is
een dik touw. J)o sna-vcl van den vo-~c'l.
.Eon lo-pcl op de ta-f'ol. l)e ke-tcl op het
vunr. De zon ann den he-mel. De tcm-p£•1
van 8a-lo-mo. Die Lot-tel is groen. l)ie
bij-hel is fraai. Die Lij-tel is sehcrp. De
s~t-bd iH krom.
IIet or-gcl in de kcrk. Do za-rlcl op hct
paard. De ten-gel in den monel. De di<>-td
voor den c-zcl. De mis-pcl aan den boum.
Jlet raam om den spie-gel. De knnap op dl'Il
schim-mel. De schim-mel in het Lroml. II et
vuecl-sel voor ccn kind. EC'n lmis op den
heu-vd. De en-gul in den lH.J-IllC'l.
\VOrtels van de lJoo men. Bij-Lcl-pren tm.

ne
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a-<.lem, vn-tlem, wa-Hom, al-sern, bal-~c·m,
bc-zcrn, <lee-Hom, bo-cletu, wa-gen, re-gen,
Zf'-gen, te-gm1, oo-gen, oo-rcn, wun-gen,
lip-pen, tan-a~m, ar-men, hun don, vin g·ers,
na gels, riL-lJcn, dar-men, bcc-nen, kniecu, voe-ten, tee-nun, o-kn, chin-ken, waken, sla-pe11, wer-ken, rus-ten, spre-kon,
zwij -gen, lo-zen, schrij-ven, lc-vun, dan-ken.
De a-dem van denruensch. De wa Rom uit
den kc-tel De al-:-;em is niet zoot. Die balsem is dnnr. Die he- scm is stomp. De decscm in het mecl. De bo-uem van con vat.
1le wa-gon van den boer. De zo-gen van
God. Do re-gen maakt nat. Zij-ne oo-gen
zijll Lbanw. llc~·re oo-rcn zijn klein.
Ila-ro vmn-gen zijn Lh-Pk. .Zij-ne lip-pen
zijn clik. lla-ru t:.m-den zijn wit. De han<1Pn un11 1lu u.r-meu. De vin-gen; aau de handen. 1J,. nn-gcls aan de vi n-gcr:o;. De rib-ben
van
L··rs~. Du dar-men in dPn 1mik. De
knie-en van de bce-ncn. De tee-uen van <.lc
voe-tcn. }{C'n-sehen e-tcn, drin-ken, wer-keu,
rus-teu, sla-pen.

ue
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n-rlcr, va-rlcr, moc-uer, ln·oc-dcr, zns-t 0r,
zwa-gcrs, vrien-dcn, oo-mcn, llC-ven, nichten, i.an-tcs, vrou-w0n, kin-dpn:;, on dl'n4,
ij-z0r, ko-pcr, zil-ver, Le-ker, lmk-kcr, kder, kof-fcr, zo-mcr, win-tor, l1el der, kdder, \Yo-der, Le-ter, rmij-clL'r, F:nui-tcr, cmmer, wa-ter, root>-tcr, Lo-tl'l', ~:mi-ker, Lit-ter,
o-ver, oe-ver.
Ilet klop-pcn ikr n-uer. :Mi.in vn-cler
werkt. 1\lij-nc moc-clcr rnRt. ::\lij-nc Lroeders en zus-ters gaan sclwfll. l)c Z\va-gcrs
mij-ncr mM-tl"r. De vrieu-t1cn vnn mij-11e
ou-tlcrs. 1\fij-nc oo-mcn en tau-tcs zij u lJrocdcn> uf zus-ters mij-ncr ou-dcn'l. J>~l' vruuwen was-sehcn. 1Je-.zc kin-ders ~110 ]en.
Ecn hoe-pel van ij-zcr. F.en k<'-tel nn
ko-por. l<:Pn bo-kcr vnn zil-vl'r. EL·n koffer van lc-dcr. In den zn-n:c:r iR l1d \Yarm.
In den \\in-ter i..; l1et lw11(1. Do \\ ~;n in
den kcl-dC'r. Uij !Jnu,dt vlcl'l'lch up clen
roos-ter. IIct wo-der i'i vnn d:1:t'~ Lo-tcr.
De Rl1ij-der .zit tc naai-jL·n. El'lt cm-mcr
vol wa-ter. De ho-t.:r np l1eL ln·orod. J)o
sui-l"er in do kuf lij. De ou-vcr dcr ri-vicr.
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ar-l>eiLl, traag-hcill, hank-lw1d, boos-lll'itl,
vulsch-heid wrccrl-hciJ werk-tuicr clok- ter
'
'
o'
'
mees-ter, kns-ter, Lak-ker,slag-tcr, Lrou-v,·cr,
looi-jer, sd1il-dcr, kui-per, hu.-m0r, tan-gcn,
1Jij-tels, sdm-vcn, suij-n1cs, scbroef-stuk,
&elwaf-Lank, lij m-pot, pas-ser, h::md-zaag,
hcc-len Lak-kcn sbrr-ten bo-rf'n ver-wen.
'
. '
0
'
'
lJe ar-bl•itl der mc·n-sclwn. J>e traag-l>eid
dc.:r czek ])c krank-lwid des lig-chaams. Do
valsch-lH:i1l der kat-h•n. De wrced-heid des
tij-gers. liet werk-tuig van den kui-per. De
raad van den dok-ter. Do me0s-ter in cle
school. I>e kos ter in de kcrk. De bak-ker
aan hct >Verk. De slag-tor in lu:t slagt-lmis.
Uo l>rou-wcr Lrouwt hier. De looi-jer looit
le-Jer. De sdtil-der vcrwt deu-rcu. Do kuipcr maakt em-rncrs en vaat-wcrk. \Yie lmkt
lwt brooJ? \Yio f:.bgt lwt wd \Vie heclt
de zic-ken? \Vie werkt aan de sel1a:tf-hank 1
\\rat doet 111l'n IIll't dt"tlijm-pot ~ \'{at du,.;t
men mot oe-ue Luod \Vutduet men met den
vas-scr?
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hui-zen,mu-rcn, c1n.-ken, bal-kcn, zol-dcrs,
deu -I'l'n, vcn-Rt crs, vloe-ren, kas-t en, kis-tcn,
bed-den, kus-scns, slo-pcn, do-kens, tn.-fe114,
stoe-len, spio-gels, lam-pen, pot-ten, pan-ncn,
kc-tels, lo-pels, cm-mcrs, mcs-scn, vor-ken,
knn-ncn, bot-tels, scho-tels, >a-ten, tui-gen.
IIui-zon wor-den ge-houwd. Mu-rcn ·worden ge-wit. Da-ken zijn gc-dekt. Bal-kcn
wor-den oac-zan,o-d.
Zol-ders \vor-den ge0
legd. Den-rcn wor-den gc-schaafd. V cnstcrs wor-den gc-Yenvd. Vluc-rcn wor-den
ge-vccgd. Kas-ten zijn nut-tig. Kis-ten
zijn noo-dig. Ka-tcls mot bcd-uen. BrdLtcn met de-krnR.
Kus-sens zij 11 met veo-reu ge-vulL1. Ta-fl' ls
wor-den met In-kens ge·c1Pkt.. Stoe-lcu worden in ka-mers gc-zct. 81'ie-gl'ls op ta-fels
gc-plan.tst. Lam-pen met o-lio gc-\ uld.
Vlcc"ch worclt in pot-ten gc-kuokt. \\Torst
worclt in pan-nen gc-bra-<..lcn. Kc-tcls en
knn-ncn g-c-sdmurd. ML·t lo-pcls en emrncrs ge-Rehept. \Vijn in but-h·ls gc-tapt.
8clw-tcls met gc-bak.
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ver-eiRcht, ver-brand, vcr-lmurcl,vcr-langt,
ver-nidJ, ver-dwaalLl, ver-scheunl, cet-baar,
drink-bam· ' vrucht-baar' h170-trouw' h(re-mn,akt '
vl~j-tig, kun-sl ig, cer-lijk, hccr-lijk, spaarz:u.un, Yrl'ecl-zaam, vl•)ei-jl'nd, blooi-jend, onJiep, vier-kant.., be-pl:.mt.
Do boer ver-eischt kncch-ten. Do meicl
ver-langt hunr-loon. De t:Jehu-ren zijr1 verLrand. Die kra-lr>n ziju vcr-nidJ. Die Ianden zijn vrucht-baar. Die ploe-gen ziju
bruik-ba:1r. Env-tcn zijn cet-baar. Kof-iij
is driuk-bn,ar. Die eg-gen zijn vier-kant.
Zij snoei-jen den wijn-gm1rd. Zij plan-ten
knof-look. On-.zo tui-nen .zijn reeds beplant. Die scha-pen zijn vrr-dwaald.
Zo mer en hcrfbt is de oogst-tijcl. Hij zit
bij den maal-tijd. Dat wa.-ter is on-diep. Do
'volt' ver-schenrt hot hun.
Ka-rel lcest
vloei jmrl. Wil-lmn schrijft net-jl's. Berend is vlij-t.i)..!;. ~liet-jo is ern-stig. Doortje is ecr-lijk. Pic-t.cr is vrccJ.-.zaam. Ja-kob
is spaar-.zaam. Lot-je is zui-nig. Kaat-jo
vrr-kwiHt. Hen-Jrik is een lui-aard. Klaur·
tje is ij-J.el
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ho-nig,ko-ning, wo-ning, hci-ning, pa-lcis,
ra-clijs, rnag-tig, prach-tig, 8ap-pig, clor-stig-,
vor-klonmcl, ver lPpt, vor-stopt., Lc-sclwamd,
Lo-straft, clengcl-zaam,ge-11 uscht, ver-droogJ
Luseh-druif, Lmam-bosch.
De ho-nig is lck-kcr. Eon ko-ning is con
vorst. Des ko-nings wo-ning is cen pa-leis.
Die hei-ning is Lloei-jcncl. De-zo ra-clijs is
sap-pig. Die Llocmp-jcs zijn prach-tig.
De-zo clicrL-jes zijn las-t ig. Die boompje::> zijn vcr-clroogd. Die schaap-jes zijn
vcr-klcurncl. Die Lloem-kool is ver-lcpt.
Die bosch-duif zit op hot braam-Losch.
Do-ze schild-pad is dur-stig. Do kulk is
gc'-Lluscht. Zijn paanl is krou-pel. De
sdmrtrH-heid van bo-tor. llct blik-scmt en
clon-dert. De sehool-tijd van 8 uur tot
11 uur 's mor-gens. Baart-je is hc-clroefd.
Griet-je is dougd-zaam.
A-dam is Lostruft. Da.-vid is vat-baar. Die pij 11Cll
zijn vor-stopt.

n-m:.m-clcl, a-1Jri-koos, aarcl-up-pd, ap-pclhonm, llaw-bol :,-riet, ce-der-hout, da-clellJnnm, den-ncn-bof'ch, el-zen-hout, gccl-houtp1ank, ka.;; tan-jcs, li-mocn-boom, nar-dje!>chil, ci-troen-sap, moer-bei-boom, ok-kcrnoot, 1)0-pu-licr, huut-za-ger, schrijn->ver-ker,
t.im-mcr-m:m, am-bucht.s-man.
Dc-ze a-man-dels zijn ge-bro-krn.
De
a-bri-koos is af-gc-plnkt. De aur<l-ap-pels
zijn gc-bor-gcn. llie up-pel-boom is om-gewaaid.
V un bam-borH-riet muakt men
zweep-stok-kc•n. lJe-zo k1oo-clcr-kast is van
ce-<lcr-hont. Die doocl-kiHt is van dcn-nonltout. El-zen-lwnt is goed wu-gen-hout.
Die gccl-ltUut pla1tk is t.win-t.ig voet lang.
]Jie ta-fel is van ei-ken-lwut.
Kns-tan-jes wor-den go-roost. Li-moenen en nar-djes zijn gc-zond. Ci-troc-nen
<'ll morr-bei-jen zijn ver-b\ ik-kcncl. De okker-noot is gc-kraakt.
De hout-za-g-C'r.-:>
J~:U-g<'n po-pn-lil·r hout. De bcltrijn-wcr-kcr
maakt een le-cle-kant. De tim-mer-mun
1~-werkt het cl-zClthont.
TJo smid ma:1kt
cen lwef-ij-zcr.
De alli-bachts-mun geLruikt t:jf!-reell-schup.
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Mrd-vnr-kcn, lm-vi-aan, kak-kc>r-bk, k[t·
meel-paard, o-li-fant, pa-pe-gani, po-li-ka:.tn,
pof..ad-dcr, poel-pa-taat, spin-ne-kup, strnisvo-gel, tor-tel-dnif, bchor-pi-uen, wa-tcrsbwr
Y:iJ"-cle-worw
kbu-tc-ren ' ver-berO'
,
'
gcn, ver-llio-lcn, vor-gif.tig, ge-spik-kold,
vrees-ach- tig.
A:1rd-var-kens vcr-hcr-gcn zich in den
grond. De La-vi-aan kan klan-tc-rcn. Do
kak-kcr-lak is nict gc-vaar-lijk. ITet kameel-paard is go-spik-keld. Do o-li-iimt vcrtrapt hot gras. De pa-po-gaai is on-rus-tig.
1Je pe-li-kuan kan vis-schcn ver-s1in-dcn.
De pof-ad-der is ver-gif-tig. Do poel-pataat jq groo-ter dan cen pa-trijs. De spinne-kop va,ngt vlie-gon.
De strnis-vo-gel hecft kost-ba-ro ve-dcrcn. De tor-tel-dnif is vrcos-ach-tig. De
schor-pi-oen is gif-tig. De wa-1 er-slang
wordt in hot wa-ter ge-von-dcn. lJe zij-J.oworm is zcer nut-tig. Zij-cle-wur-rncn RI,innen schoo-ne kost-ba-re zijdo. l>e 1:-t-vi-anen ver-nie-lcn de tui-nen. De lmid van den
o-li-f~mt is bij-na twco duim dik. De pe-likaan heeft ee-nen krop orHlcr den sna-veL
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voor-ka-mer, slaap-ka-mer, school-gebouw, kerk-to-ren, uur-wij-zer, ta-fel-kleeJ,
haar-bor-stel, lmar-naal-den, tand Lor-stel,
klecd-ta-fel, zwu.-vel-hout, vin-ger-lwcd, laven-del, lo-de-kant, bed-b-ken, hoofd-kusscn, ma-tras-sen, bed-gor-Jijn, bm-pet-kun.
De voor-ka-mer is nan de reg-tcr-haml.
De shap-ka-mer is an.n den lin-ker-hand.
J>.1t schoul-ge-buuw l10eft vier ver-trek-kcn.
De-ze kcrk-to-ren is zeer boog. Een uurwij-zer wijHt sc-con-den, mi-nu-ten en u-ren.
Dit ta-fd-kleed is vier-kan-tig. Dc-zo hn.arbor-stel is un-Lruik-Laar. De-ze vin-ger-hoed
i::; van zil-ve1·.
IIaar-naul-Jen zijn van ij-zer dmad gcmaakt. Die tand-Lur-stcl is vor-sle-ten. De
spie-gel op de;.-:e klced-ta-fel is lang-wor-pig.
)let zwa-\·el-hou-ten moot men vuor-zig-tig
zijn. Den vin-ger-hoed moet gij niet in dt>n
mund ne-men. La-ven-dcl is wel-rie-kend.
Jiet le de-ku.nt mot ma-tru.s-st.m en an-der
Le<l-de-gocd. Som-mi-ge ma-tms-sen ZIJil
met ge-droogd gras ge-vuld.
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go-berg-te, re-gon-boog, don-dor-bui, donc1er-slag, hilk-scm-straal. go-wel-dig, verschrik-ken, plot-so-ling, storm-ach-tig, groot.
va-der,groot-moc-dor,zui-ge-ling,jon-ge-ling,
kin-do-ren, ver-stan-dig,op-let-ton,ver-gc-ten
ver-zui-mcn, zaai-bn-Jen, wei-de-velu, huisdie-ren.
Hot ge-berg-te is co-ne schuil-pbats dcr
wil-de die-ron. De re-O'cn-hoo()' is veel-kleu'"'
c
rig. lloe-vcel kleu-ren heeft de re-gL'll·
boog~ Do don-der-bni kwam on-ver-wacht.
Plot-Re-ling word de blik-som-straal ge-zicn.
Ge-wel-di go don-der-sla-gcn wor-den gehoord. llet we-der was Don-ucr-dag zeer
storm-ach-tig. De zaai-hn-Jen en wei-velden heb-ben veel nut van den re-gen.
Kin-de-ren moe-ten de school niet verzui-men. Zij be-hoo-ren niet de les-sen t<::
ver-ge-ten. Zij moe-ten op-le-ten en rpmerk-zamn zijn. Dan ·wor-den zij ver-stanJ\J ~in
di-ge jon-ge-lin-gen en mois-jes.
groot-v~t-der en mij-ne groot-moe-dcr zijn
o-vor-le-den. II uis dio-rcn zijn zccr nut- tig
voor de rnen-schcn. Do-ze die-rcn moeten good ver-zorgd en op go-pa,::;t wor-Jcn.
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wa-gun-wicl, dis-sol-boom, fun-da-ment,
mct-se-laar, kulk-bran-dcr, dak-dek-kcr, olie-verf, tcr-pen-tijn, me-di-cijn, a-po-t.heck,
krui-wa-gcn, s::tl-pe-ter, zout-ba-lie, voor
hang- slot, bui-tun-deur, wu.-tur-sloot, gis-te
ren, voor-mid-dag, go-bro-ken, ge-gm-ven
vcr-lie-zen.
flet \m-gcn-winl is go-bro-ken. De dis~:d-boom is gc-schil-durd.
llet fon-du.lllent van een huis wordt ge-gra-ven. De
met-sc-lan.r hccft gis-te-rcn be-gon-ncn te
met-se-lcn. De kalk-brun-der hccft in den
voor-mid-dn.g kalk ge-hluscht. De dukdek-ker is van bet dak ge-vn1-lon. 0-1ieverf moei, .fijn ge-ma-len zijn. Ter-pcn-tijn
wordt uls me-di-cijn gc-bruikt. llij haalt
le-ver-tru.~m van du a-po-thcck.
De as Yan dien krui-\va-gen is ver-bogen. l\Iet sal-pe-ter wonlt vlcesch in zoutbu-lies go-zou-ten. Gij moet den sleu-tel
Yan hct vuor-hang-slot niot ver-lic-zen.
De os-sen-\va-gen staat voor do bui-t.endeur. De ma-kou-wen zijn in de wa-tersloot. Do kal-koe-Iwu zijn weg-ge-loo-pen.
Gis-to ren wu.., Za-t.ur-tlng. De ::;cl1il-der
ge-Lruikt t.er-pen-tijn in de Ycrf:
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cn-ge-len, ho-me-len, tes-ta-ment, e-van-ge·
lie, a-pos-te-len, han-de-lin-gen, ver-kon-digen, ten-ten-ma-kers,ge-schie-de-niB, le-derbe-rei-der, ou-der-lin-gen, di-a-ke-nen, verker-ker-mees-ter' ta-ber-na-kel '
g a-de-rinn"
O)
wasch-va-ten, hoo-ge-pries-ter, stad-hou-der.
Hot Nieu-wo Tes-tn.-ment be-gint mot het
E-van·ge-lie van Mat-thc-us, ~Iar-kus, Lu1ms en Jo-han-nes. Dan vol·gen de Han-delin-gen dor A-pos-tc-len. Do A-pos-tcl Petrus kwam tot den hoofd-man Cor-ne-li-us.
Pau-lus en Ti-mo-the-us ver-kon-din"-den
0
het E-van-ge-lic van J e-zus Chris-t us. De
A-the-ners wa-ren nieuws-gie-ri-ge lie-den.
Deko-ning He-ro-deB. De stad-hou-der
Pon-ti-ns Pi-la-tus. llo ko-nin-gin van Scheba. De ka-mer-ling uit 1\Ioo-ren-land. De
Ta-ber-na-kcl der za-mcn-komst. ne Zendbrie-vcn van Pn.n-lus aan de Ito-mei-nen en
Thcs-sa-lo-ni-ccn-sen. De IToo-gc-pries-ters
An-nas en Ka-ja-fas. ~i-co-dc-mus was cen
schrift-ge-leer-do. Na-tha-na-el was op-regt.
Ste-fa-nus was een der 2::e-von Di-a-ke-ncn.
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dis-ci-pc-len, dor-pcl-wach-ter, fa-ri-zc-cn,
schrift-ge-leer-don, he-ro-di-a-ncn, gee-selsla-gen, gc-van-ge-nis, stok-be-waar-der, bcdric-gc-lijk, of-fer-an-den, vor-hccr-lij-king,
loof-hut-ten-zct-ti1tg, dicnst-knech-ten.
Ab-sa-lon 'vas on-gc-hoor-zaam. Be-tlmni-e was na-bij Jc-ru-za-lem. 1\h-ri-a en
.Mar-tha, de zus-ters van La-za-rus. Sa-mu·
el <lien-de den Hcer. Ste-fa-nus werd gcstcc-nigd. On-ze lie ve llce-re Je-zus werd
ge-krui-sigd. A-chi-to-fels raad word tot
zot-hcid. Da-ni-el ·werd in den kuil der
lceu-wen gc-wor-pen.
Ne-bu-kad-ne-zur word vcr-ne-denl. Sadrach, Me-sach en A-bGd-ne-go, de mcdge-zcl-len van Da-ni-el. Ju-das Is-ku-ri-ot
hceft J e-zus vcr-ra-dcn. Ijy-di-a, de purper-ver-koop-otcr, woon-de tc Fi-lip-pi in
:Jla-ce-do-ni-c. De klaag-lie-dc-rcn van J ere-mi-a. De hoofd-man van Ka-per-na-um.
Cor-ne-li-us, cen hoofcl-man te Ce-sa-nS-a.
Me-so-po-ta-mi-e in C::.~p-pa-do-ci-e. Kreten-scn en A-ra-bie-ren.
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Zon-dng, Maan-dag, Dings-dug, "\Voonsdag, Don-dor-dag, Vrjj-dng, Za-i.ur-dng; Janu-a-rij,Fe-brn-a-rij, 1\laart, A-pril, 1\Ici, Junij, Ju-Jij, Au-gus-tus, Sep-tem-ber, Oc-tober, No-vem-b<'r, Do-ccm-lJC'r.
Zcs da-gen zuJt gij ar-bci-clcn en al uw
work doon. Do zo-ven-de dng is de Sabbath des Hee-ren uws Gods, clan zult gij
goon work doen.
Dcr-tig da-gcn hrPft No-vern-her,
A-pril, J u-nij en Sep-trm-her;
Fc-bru-a-rij arht-en-twin-tig al-leen;
De an-de-re al-len der-tig en ecu.

0 Ilcc-ro, on-zo Hco-re! Iloo 1Jeer-1ijk is
uw naam op de gan-schc nur-dc~ Gij, die
u-we ma~es-toit gc-stcld hcbt bo-vcn do
ho-mo-len. Uit den mond dor kin-derkens en dcr zui-ge-lin-gen hobt Gij stcrk-te
gc-gron<l-ve:::t. Je-zus ChriR-tus is gis-torcn on he-don dc-zclf..do en in der oeu-wiiro
heid.-Amrn.

