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VOORBERICHT. 

In de serie leesboekjes, die ik hierbij mijn kollega's 
aanbied, is een nieuwe leergang gevolgd, die de 
praktijk mij bewezen heeft doeltreffend te zfjn. 

Hoewel zij daarin met vele andere hier gebruikte 
leesboekjes overeenkomen, dat er telkens slechts 
een letter te gelijk geleerd wordt, verschillen zij 
aanmerkelik in de opvolging van de lettertekens en 
in de wijze van behandeling. 

Ik heb getracht iedere ~oeilikheid, die zich bij 
het aanvankelik leesonderwijs voordoet, afzonderlik 
te behandelen, - aan de andere kant geen moeilik
heden te zoeken, waar die in werkelikheid ni~t bestaan. 

Voor zo ver dit kon, zijn alleen woorden gebruikt 
die het afrikaanse kind niet vreemd in de oren 
klinken, en is er naar gestreefd, al heel spoedig 
samen11angende zinnetjes en kleine verhaaltjes te 
geven, opdat reeds van het begin, lezen iets aange
naams voor het kind zal zijn. 

Een korte handleiding is las bij ieder boekje gevoegd. 
Voor welwillende op- en aanmerkingen houd ik 

rnij ten zeerste aaubevolen. 

P. J. KLOPPERS. 

PRETORIA, Desernber 1916 



00 

oom oom 

oo r 0() z 
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6 

aar 
aar aai 

aa aa r 

oo oo m 

aar 

oor 

raam 
room 

aai 

aa-t 

ooi 

maar 
moor 



maan-~ 

maan 

aan aan 

maan ma~n 

aar aai 

maar maai 

oor ooi 

moor mooi 

?;i, aa n 

maan 

oom oom 

room ioom 

aar aat 

naar naai 

naam naam 

raam iaam 

oor aan oom 
naar oom 

7 



8 

een (}(} J2 

een 
aan een aan een 

maan meen maan · meen 

aar eer 

naar neer 

naam neem naam neem 

aan ecn oor. aan eeu oom. 
aan ecn aar. aan een maan. 

ecn oor aan ecn oom-. 
een oom aan een raam. 

neem room naar een oorr~ 

neem meer room. 



aa~ 

een aap een acyi 
een. oor aan cen aap. 
een oor aan eeu oom.' 

n1aar een? 

aap acy eer e6i 

raap tacyi peer /ttei 

reep terp paar /2'aai 

neem een peer naar een oom. 
neem een raap naar cen aap. 

neem een paar. b 
nee, neern maar cen. ~ . 

00 aa ee 
r m n p 
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p oot 
een poot 

poot maat 
noot raat 

/2 oo I 

een /ool 
to om teen 
to on teer 

een poot aan een aap. 
noot 

een /tool aan een nool 

een loon aan een /tool. 

een /tool aan een ooi. 

eet 
een aap eet een noot. 

maar een noot? 
nee, maat, ecn ac.lp eet een paar. 

cet een- aap een raap? 
eet een aap een peer? 

teer aan een toom·. 



oom eet een peer. 
-

neem een raap naar een aap. 
eet een raap, aap. 
ecn aap eet meer. 

neen1 een paar. 
een poot aan een raap. 

eer aar oot 
me er maar noot 
peer naar moot 
teer paar poot 

oom een aam 
to om me en naam 
room teen raam 

eet een noot, maat. 
een noot meer. 
eet een paar. 

eet maar cen noot, toon, 



ook ootf raak iaa/ 

rook ioo£' maak maa~ 

pook /toe,,/ koop !for 
kook kiod keer ,;;et 

maatf zoo;{ oom ~ 
maad' ain ,{etJi zoo/ ~ 

maa£ "JZeei -zoo/ 
neem een noot mee naar een aap. 

raak aan een aap. 
koop een noot. nee, koop een paar. 
moor room paar raap 
maar raam peer reep-
maan naam toon noot 
meen neem pook koop 

.12 



ik 

ik in . 
tn 

mik nu;( kin 

tik ttif tin It~ 

pik ;ulf min mtn 

kip 'Jiz pit Jtt! 
ik mik. ik tik. 
ik tik aan een poot. 

ik mik naar cen aap. 
raak ik een aap? 

t;( !tif' aan een hn. 
eel t;( een uzajz P 

th,, macr;{' een taam. 

ll'foryt t;(' een loom l 
13 



14 

poot 
koop 
pook 

pit 
kip 
pik 

ma an 
maak 

to on 

een pit in een peer. 
eet een aap een pit? 

eet oom een , pit? 
nee, nee, 

oom eet een peer. 

. min 
mik 

tin 

een kip eet een pit. ~~---'?'/ 
pik, kip, pik. 

ik mik naar een kip. ~__,...;~~: ~ ~~-::~ 

ik ·raak oom aan een kin. 
tik aan een raam. 

een keer? nee, meer keer. 

oo, 
m, r, 

' aa, 
n, p, 

ee, 
. 
I 

t, k. 



roo s t 00 () 

een roos een iOOj, 

. roos 'iOOO IS to 

koos tfoo:J . mis ??'MO 

kaas kaJ saar oaat 

kees keo saam oaam 

k is K s is S 

• 
IS 

een roos is aan een raam. 
ik neem cen roos. 

een roos is aan Koos~ 
aan Saar is ook een roos. 



Koos eet kaas. 
Saar ect room. 

~0£ een taaj0 e7aa0. 

neem ~en taCjlt naat ~.?. 
~a t,j een acy. 

to ~o:; 00£ een acyr? 
meet 
maat 

rook roos koos 
raak raas kaa s 

. 
een roos 1s in een raam. 
neem een roos naCtr oom. 
ncem ook eon peer saan1. 

maan maak koop pook 
min mik kip pik 

mtlf naai een acyi . 

. iaa/! een acyz aan een /tool 

mt0 ~0 mt£ een ;f;ei meei. 



as 

een as 
man 
mat 
mak 

pan 
pak 
pap 

ee?z ao 

kam 
kar 
kan 

een as aan een kar. 

ao 

kap 
kat 
nat 

aan een kar is ook een kap. 
een man is in een k.ar. 

iOOm 

een aap aan een tak. 
ik maak een aap mak. 

pak een kat aan .een poot. 



18 

maan 
maat 
maak 

man 
mat 
mak 

.raam 
raat 
taak 

~n een kn. 

t ;{' ~~ k(7.J. 

ram 
rat 
tak 

/l CH.£/' 
l'u.Jr een loo I'~ 8/lc-·oo. 

£ai //;e,.( naaz een .l:zi. 

kat 
mat 
mak 
tik 
pik 

iOO.J aan een la/. 

~ tn een /tan. 

~o eel /2c/2· 
man al ef?n jzeez. 

een o/ a I een /ztl. 

tak pak kap 
tam · pas sap 
kam rak kar 

----

tak kip kap 
pak min man 



OS 00 

een os een c;cJ. 

is OS as 

rot kop pop tom 
pot sop kom som 

aan een os is een kop. 
aan een kip is ook een kop. 

een kop aan een pop. 
aan een pop is een rok. 
kat, kat, pak een rot! 5f;.;- __ _ 

~,,.-c.~<~-== 

orjz t . .'.> tn e~n Joi 

£om., ef?aaz net3m 

?naaitf een JO~ 

19 



cen os eet een raap. 
is een os aan een. kar? 

nee, tom is op een os. 
pas op, tom, pas op! 

is een os mak? 
kan Koos ook op een os ?-z--

20 

nee, Koos kau in een kar. 
in een kctr naar oom. 
op een kar is een kaµ. 
aan een kar is een as. 

poot pot taak tak 
koop kop maat mat 
toom tom raam ram 
toon ton raak rak 
rook rok naam nam 

kop kap 
mot mat 
rok rak 



00 g ~ 
~ 

'-;;:: ~ 

.oojl 

een oog 
mag 
maag 

nog 
reeg 

geen 
gaan 

een o°;l . 
gaat goot 
gat gaar 

~ een oocp aan een ifo.h. 

if een o; - n°}l een :~ 
Koos gaat naar oom .. 
mag Saar mee gaan? 
Saar kan maar gaan. 

Kees eet kaas, maar geen raap. 
is een raap gaar? 

een rot eet een gat in een mat. 
ko1n, kat, pak een rot. 

pas op, rot, - naar een gat. 
een gat in een goot. 

21 
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tom mag naar oom gaan. 
mag Saar saam gaan? 

Qee, Saar eet nog pap. 
is pap in een kom? 

nee, man, pap Is In een pot. 

kop 
kap 
kip 

man 
ma an 
min 

ma at 
meet 
mat 

koop 
kop 
kip 

een £/zi naat !!Jen ~· 

taa,;( el!Jn ,{a/ aan een ~/t· 

l!Jl!Jn kl tn 

een iol rf~n tn een J7al. 

een zo! eel :-laao. 

een pop is op een mat. 
neem een pop naar Saar. 



eg 

een eg 
met met I 

mes mej I 

nek nr:~ J 

een 

pen 

ken 

net 
en er 

nel 

tn t~ een nool f3n een jtee2. 

ei t~ een !fa! en e&n £yi. 
ei tb een jtan en een jtol. 

ci M tJen maan ·en ef3n man. 

et t~ een ?ool en een jlal. 

een iol tJ- tJt tn. 

23 



ik ken Koos en Saar. 
Saar met een pop. 
Koos 1net een noot. 

neem een mes, Koos. 
n1ag ik een rnes, oom? 

nee, maat, nee, geen mes. 
ih. eel kaas met een mes. 

in ecn net is een peer. 
, , . 
een peer en nog een peer IS een paar. 

een pen is in een pot. 
een pen gaat er in. ---------=-

maag mag nek ken 
maan man nik kin 
maat mat mak kam 
naam nam rak kar 
rook rok mot tom 
poot pot man nam 
to on ton kat tak 

k 
. 

K t is T IS . s Oo S IS 00 IS 

Kees, Saar, Tom, Oom 

~~ ~ aai1 dlo??0 V~m 
24 



paal~ 

een paal ccn jtaa/ 
ma al 
me el 
n1ol 
mal 

nel kol 
neel keel 
rol ·kaal 
tol 

man, maal meel. 
neem meel in een pot. 
en maak maar pap. 

kool 

necl eet gecn pap en ook geen kool. 
een OS is aan CC.Q paal. 
ik rol een toJ naar necl. 

nee, rol een tol naar een kat. 
ecn mol eet kool. 

mis, maat, 1nis. 
ccn mol eet geen kool. 

25 



lees leer laag lap 
les le en leeg loop 
la at los leg lam 
lat lip lig laan 

lam 
. 

aan een paal. een IS 

nee, rnaat een aap is aan ~en paal. 
een lam is los. 

er is een lip en een kin aan een pop. 
er is een laµ om een nek. 

Koos en To1n gaa n naar Oom. 
kom, saam, rieel. 

nee, ik leer een les. 
neem een tol mee, neern geen lat mee. 

laat los, Koos, loop naar Saar. 

26 

tt'oc;fi een jt-en en een ~· 
-zoom c'b tn een · /om. 

kl J'aal naaz, een ~m mel -zoom. 
· /Z"h 'loom, kl. 

zoom c.j aan een o/z, 



... 
een p1Jp 

pijp mijn rijk 
rijp pijn. kijk 

een/~ 
pijl lijn rijg 
mijl tijs gijs 

kijk, kijk, een pijp met een kop. 
necrn een pijp, gijs en rook. 

nee, 1naat, ik rook nog gcen pijp. 
ik eet een peer. 

een peer is rijp en geel. 
ik rij in ecn kar naar mij n oom. 

Oom tijs is rijk . 

. /,/ iaah een tfat mel een jtjt' , 
rr:en tfu/_ me! een rf iz aan een /aa!.' 

?or;1t en neem een 1'in. 
Jtjn -e·n een !feet// en If n -tn een mac;y. 

27 



28 

een zaag een :zaa;7 
•• zal zaag zoon ZlJil . zool zag zon Zill 

zaak zeer zet zeg 
zak zeep zit zes 

Koos zag een zaag. 
een zaag gaat op en neer. 

z, z, z, z, 
ik zaa~ cen paal. 

ik maak 1nij zeer aan een zaag. 
zet een zaag in een zak. 

~:> een zoon. 

ne~ 7tee/ 

<l?aaz tj, yeen z,oon. 



lom zjn ,l~el' to zeet. 

et .rel een zeei tn . 

.u;I et um j'tcp· r;ft· 
maah een ~ na( ~cu, 

e11 .iel ee11 k_,0 ;;n zj» £e&/.' 
t.J zjn heel' no.f zee·t . .? 

Koos zil op een tak. 
aan een tak is een peer. 
nee, er is een paar. 

een peer IS maar rijp. 
een ta~ gaat op en neer. 
pas op, Koos, pas op. 

een motjaal tn 
,. 

~jn j/a! 

ez 7n et Z&.?. 

&Z 0 leez aan ntJe/' 

neem zeJA nee( n7 meet ze;Yt. 

29 



een dak een r/a;/ 
door de el dam dom 
doos deeg dan dor 
daar dit dat dop 
daan dik das dol 
k.ijk, daar is een rat op een <lak.. 

nee, nee, man, <lat is dom ! 
dat is geen rat, maar een · k.at. 
een kat gaat door een raam. 

cl~ daan. c/'i1 lom. 

2~ daa19 clee? een nool mel n:-f. · 
/or clan oaam naai een dam. 

daai j/aan lo?'n. en daan. 

fJl3n nool zjn c1r~ tb cit£ 
30 



de ze 
me te 

een kl de kat een Jtan de pan 

&en jtj) de pijp een ~a,( de zak 

et?n af~ de dop 6en ~ de lap 

de aap zit op de paal. 
de aap is aan de paal met een lijn. 

in de pool is een noot. 
neem de noot, Koos, 

nee, gijs, <le aap eet de noot al op. 

ik mik naar de aap met rcn pit. 
raak, aap, raak. 

kijk, daar is de pit. 
kom met me mee naar tom en tijs. 

daar zijn ze. 
ze gaan naar Oom. 

zeg, ze zijn te hrnt, Oom .eet al. 
dat is dom. 

31 



muur 

een muur een mttttt 

uur 
muur 

zuur 
duur 

kuur 
guur 

kijk, kijk, daar is een aap op de muur. 
er ,is een raam in de muur. , 
een zoon zit aan een raam. 

Oom eet om een uur . 
. Koos gaat om zes uur naar een laan. 

een muur met een gat er in. 
· een kip gaat er door. 
koos, koos, keer de kip. 

er gaan er nog mcer door. 

82 



in de doos is een peer. 
cen pe£>r is rij p en geeJ. 

een peer is nog d uur. 
tom zijn peer is zuur. 

ze! een. -too,; tn een /iol. 

&n zel cle jtol r./? een taam. 
_o/ uy/ 

i-..;i.-?om en G/lc-0.1 f/aan mel 

een dat Naa1 Dom. 

~ · yaan cnn ,,en utt?, 

!tan ntl oo!f' .?aam Jl~an'.ti 

een 

en ioom to 02 

dal J7aal {)aam 111 c/e /'an. 

en cla! eel t:I' aan. 
aar 

maar 
gaar 
paar 

eer 
me er 
·keer 

leer 

oor 
moor 
door 
koor 

uur 
muur 
guur 
zuur 

33 



• 
VIS 

Vto 

de vis 
voor 
vaak 
vuur 

veel van vet 
veer val vel . vol vijl Vlll 

de vis 
. 

in de dam . IS 

is daar 
, , 

vis1 maar een 
• 

nee, man, vcel meer. 
. . . 

aan een vis Is een v1n. 
en aan een kip is een veer. 

zct de roos in de vaas. 
de vaas is vol. 

zet de vaas voor een raam. 
ik val in een voor. 

mijn teen is zcer van de val. 

va/ ve/7 vez 

vaa/ vee/ veez 
34 



zel de vtj tn ale Jan. 

en de -/'an ;ft een vuai. 

~~~ eel de vtb r· 
eel ~o.J 00£ de vtn en de ;(~? 

ne~ c/al ~ vo.o·z cle tfat. 
cle kl ztt cjt een val. 

t£ neem een ve/ van een mo( 

. t/! maah et een za£ van. 

d:Zaz /aal ([};;m zjn /jJ tn. 

eeu vf\J van een os. 
maak daa1· leer van. 

een man eet vet van een os. 
ecn man et~t er te veel van. 

zijn rnaa~ is zecr. 
nee1n dan maar een pil in, man. 

. z % z IS z tj 

. v ~J v IS v t() 

35 
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• JaS 

jas, jan, jaar, joop, jet, jok. 

j is J /.to J 
Jan zijn jas is dik. 

Jaap is Jan zijn rnaat. 
en daar is Jet aok. 
Jet is a I zes jaar 

is er ook ecn _jas aan Jet? 
Jok gaat met Jan mee. 

Jok is geen kat, Jok is een ... 
loop, Jok, pak de kat. 

de kat eet de kop van een vis 
de kat is op de muur. 
mis, Jok, de kat is los. 



• 
J e -/e 

Q/ta( £zt tf~/e aan de vt~P 
m~ /e c/a!P 

;za;{/j. maaz een za( 

daaz J7aal e.z nel een, 

eel c/e ial maai rjz· 

neem /.e een zar 
en eel /e ee~ iactjt r :f!J 

maa£' /(; een vatti 

en 2e<;e aaai ~ ;zot 'ftp 

val /e een jtan 

en ~ /6 daai de Vtj enP 

z~/e een /a;{ 

en maa~/e daat vatti meeP 

e/Yo"~ /~ een za£1. 

en zel /~ cl'aai c/e tfal en .f!J 
37 
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juk 
/u.£ 

een juk 
juk kus mug put 
ruk dus rug nut 
Puk zus gul dun 

leg f'en jnk op d~ os. 
Op de os zijn rug? 

nee, man, dat is dom, op zijn nek. 
Zel je de os. dan voor dP. kar~! 

een o~ en nog een os, 
dus epn paar. 

er zit een 1nug op ch~ rug van dt' os. 
r1,1 maar mee, mug. 

38 

den van ien to J'lttl
1 

maa1( de 2a/ vo/ me! mee/1 

tit it/ ex;Tl't rj2 mjn 2tt;7" 



daar is Jok. en zijn maClt is puk. 
de nck van Jok is dik. 

maar puk zijn nek is dun. 
de lijn is aan ecn j 11k. 

ruk er aan, dan gaat de lijn los. 
cen rot zit in de put. 

maak een lus in de lijn, 
en zet de lus om de poot van de rot. 

I\ at, kat, eel jij de rot maar. 
ik maak een raam. 

maak je ook een raam? 
ik til Tom op mijn rug. 

kan je dat ook? 

:P:e! /e een iooo tn c/e 11aaJ .fl> 

1f /e een tlitp£ ~ de oo .fl> 

eel /i; de vtb rr .fl> 

J'aalje oom 00£' :naai de clam.? 
3U 



de bok rle 
~ijt 
bak 
bek 

~~ 
boom 
beer 
buur 

boon 
been 
ben 

bos 
boog 
bel 

ccn bok, een bok ! 
daar gaat ccn bole 

loop naar <len bos, ~ok. 

ik nccm rn ij 11 hoog en .cen pijl. 
en tlan mik ik op de bok. 

jok, jok, jaag de bok, 
p:.ik de bok beet bij zijn poot. 

raak ik d1~ bok? 

40 

nee, .Jan, dat is mis. 
hen jc b,oos op ch~ bo)\? 



ncom c/e ?? naai ale tfoom. 

ae '?;! ?/ tjit de ~ClJ1. 

t;/' iaa~ mel r/e ?/ aan :mji1 tfeo1. 

v;ji2 ~en tj. zeti. 

i/,;oi een ;;:al t'n c/e ~oJn. 

nee:m de tfa,,{ me/ mee/ naaz OOJ?Z. 

disD c/tb§ 

Daan Door 
!!:f!aan !!:f!oot 

9 

Daan, neem de pc('r naar Ooor. 
Door, dccl <le peei· met Daan. 

beer peer door boor 
ben pen dek bek 
boot poot dak bak 
bak pak duur buur 
buk puk pak dak 
baal paal pop dop 

41 



boer 

De boer ~ 6oet 
moe doe toe roep 
mo et doek to en no em 
zoet boek koe roer 
do et ~ zoek koen boet 

.. 42 

Daar is de bor.r met zijn roer. 
Zijn naa1n is Oom Koen. 

ik roep: jok, jok, zock de bok. 
is de bok op oom zijn rngt 
nee, Zus, ik leg de bok ncer. 

ik ben al moc. 
l\om, Zus, zoen mij rnaar, 

dan hen je zoct. 



~ naco.11, van zttJ tj net 

en tfoel zj,n naa:m tJ. cif:m . 
.&Joe ~- cloelf OJJZ, nel 

@m mjn tfee~ <Z%m .g; 

nee., ne( c/al tb c/om, 
.&Joe de dotJl'f om/& neh 

de doe,( t::; ei al om, oom. 
-tit tlee:> a/etJn lej tn een -tfoetf. 

.&Joel tfoel dal ootf alP 
nef1 <Z%m ~n, 

./:;el tJ nc;y Jp;en zeo /aai. 

room van de koe, 
en vet van de os, 

n1ct meel van de boer, 
Daar bak ik koek van. 

eet je ook mce van mijn koek "? 
Oat mag jc, Tom. 

43 



uil 

De uil 
uil 

muil 
kuil 

uit 
ruit 
tuit 

duim 
tuin . mu1s 

Kijk door de ruit, Jpn. 
Daar is een uil. 

. zu1g 
tuig 
buig 

De buik van de uil is geel. 
De uil doct: oe-oe-oe ! 

Zeg, uil, je moet uit mijn l t1in. 
er uit, uil, er uil ! 

Daar bij de paal zit een mui~. 
toe, pak de 1nuis in jc lick. 

De uil bijt de rnuis in zijn 11ek. 



~~ 
_u~ 

aan c/e /vi t:.; een lar( 

claa t yaal c/& lee ml. 

.utt c1e ./r,1c1 en c1e A'rz 
en dan tn 7nj/t £eel 

~ 
~ ~.}·-. ,_ - ~I 

---- =---:---=-=--=-- _.,.;;=:-

buig de tak van de boom nccr 
en rnik aan <le roos. 

ik maak mijn duirn zeer 
aan de roos. 

Dat doet veel pijo. 
l(om, man, zuig dan rnaar aan jc duim. 

nee, mijo duim is vnil. 

!!!2Jaai tb oom zj''n mat'!' 

:ej;?i !ttjl t~ ;Yt 7n i~ • . 

~;(;Ji· me! cle mat"? dooi cle latn/ 
maai de mttt!1 t/; tfu. 

muil mijl ruik rijk 
luim lijm 

. 
rijg ru1g 

buit bijt vuil yijl 

4-G 



mijn huis .. tftttiJ »;J/n 
oor 

ho or 
aar 

haar 

4G 

en hoe haak 
hen hoek hak 
hem hij ham 
het hijg 

het 
de zam en £et iaam. 

a{; haat> en /1et meo. 

de mo! en J!et nel. 

~I Oc:Jl van ~ ar· 
lfel mee?-tn alt; zatf 

heen 

lfel &ei van ~ zr;;o/.' 

~I /ulf van do pj. 



het huis is hoog. 
op het huis is een dak. 

ik boor t•en muis i11 het huis. 
De mnis ·gaat nit het ~at in de hoek. 

(._, ._ 

De muis eet van de ham. 
baal Jok. uit het hok. 

toe, Jok, pak hem. 

Oom zit bij bet raam. 
ik loop naar hc1n heen. 

Dag, Oom, hoc gaat het? 
I. . h rl' i;> uen .1e ees, orn. 

nee, Oom, ik. hijg maa.r. 

De haan en de hen zijn bij het hek. 

hoe doPt de haan '? ~~- --~ 
hoe uoet de hen? ~'SL~ 

~A 

hoe do~t de mu is?, ~ . ~~ 
~~=~ hae doet .cle katt 

hoe cloet de mug? 
hoe doet de uil? 
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De hoer doet het meel in een zak, 
en dan zet hij de zak op de kar. 
de muil moet in bet tuig er voor, 

maar de muil is lui. 
tik hem met de Jat op zijn vcl. 

het bad he1 &tel 
bad 
bed· 
bid 

naad 
zaad 
raad 

~n/& 

moed 
goed 
hoed 

~oo? 

neem &en z,ooo,, · 

cZ1 £em er /iJ £ot}a: 

tijd 
rijd 
pad 

d'an ~n /e tn een tttti at Jloec/. 
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Saar rnoet naar bed. 
het is hoog lijd. 

hr,t is al .zes uur, 

~~ 
maar ze moet nog in het bacl. 

Korn, Saar, doe je goed uit. 
bid voor je naar b~d gaat. 

Oat is heel goed. 

De bok is dood. 
Doe hem aan de haak .. 

neem een mes en hak de nek door. 
Zij'n nck moet in de pot.. 

en dan moet de pot op het vuur. 
De nek is gaar; ik eet hem op. 

Daar gaat een kat op het pad. 
Kijk, maar, ze is daar bij de roos. 

De roos is rood. 
neem de roos en zet hem op de hoed. 

nee, zet hem in de vaas 
voor het raam. 
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koop-man soep-kom zoo I-leer 
kap-kar k.oo1-soep meel-zak 
tee-pot keel-pijn vis-hoek 
pap-pot Jec~-boek vis-lijn 
zeep-bak lees-les rnol-vel 
boom-tak pot-lood voet-zool 
haar-karn dak-goot vee-boer 

50 

het heh 
ik h~b ecn pot-lood. 
heh ik ook ecn pe'n? 

heb jij cen buek t 
ik heh .een lees-boek. 

t:.I ,:;t{ een £en en een tfaan 

tf'ed' /£ 00£' een at"t!i! 

t"!( £1e/" mee? tn een za/. 

~l/e 001{ tfoe£ tn een /tan .f> 



De koop-man. 

Koop, koop ! 
Daar is de koop-man 

in zijn kap-kar. 
Zijn jas is van mol-vel. 

toe, Oom, koop een po_t-lood voor mij. 
goed, Koos. 

Koop-man, heb je een pot-lood tc koop? 
daar is een pot-lood voor je. 

hoe duur is dat? 
heh je nog meer, koop-man? 
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Kijk maar. 
ik heb cen haar-kam en een zeep-hak. 

een tee-pot en een socp-k.orn. 
heh je ook een zak-dock t 

De zak-doek is rood en ~eel. 
' 

Tom, neemjij de vis-lijn met de vis-hoek. 
nee, ik koop een zak-mes voor me. 

hoe-veel voor dit mes'? 
maar, koop-man, daL is vcel te duur. 
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Twee Eerste Klas Boekies vir ans Kinders. 

D<l~lDERIRIJMPllES VilR 
AF~~KAANSIE KllNIDJERS 

DEUR 

TANTE KOTA 
Ge i 11 us tree r met baje prentjies van 

Meneer R. KEET. 
In 'n mooie band gebind 

Prijs 2/· 

Praatjies met die Kinders 
DEUR 

C. LOUIS LEIPOLDT 

Hierdie praatjies is 'n perbeerslag om 

die kinders iets te gee, waaroor hulle 

I 'n bietjie kan nadink, en hulle eie sinne I 
kan gebruik om feite uit te vinde. 

I __ Hierdie boekie is ekstra gebind 

en kos maar net 2/• 

.. 
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