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GRAPJES

Deze week bevat ons boekje vroolijke plaaties err
grapies. Ylij ziin overtuigd, dat gii die gaarne lezen
zult. En op de {eestjes kunt ge ze na y?rtellen en an.
eleren prettig bezig houden.

'l ls waar.
Heer. - Jantje, zijt Sii thuis de oudste ?

Jantje. .- O neen, mijnheer, vader en moeder zijrr
veel ouder dan ik.

Tuteelingen
Zekere moeder was de trotsche bezitster van een

tweeling!, die als twee druppels water op elkaar gele-
ekn, Op een avond hoorde zii nv en dan Segichel uit cie,

richting van het bed, waar de kinderen la{en.
--- Waarom lacht ge toch zoo ? vroeg de moeder.

- O, 't is niets ! antwoordde Lena, een der twee,
gij hebt alleen maar mii tweemaal Sewasschen, en l{a-
rie heelemaal niet,

Vorken.

- Tflat ziin dat, vader ?
*-- Dat ziin hooivorken, jongen.

*.t*



* Hooivorken ? Maar de paarden eten het hooi
toch zonder vorken.

Een stille hoop"
Buurman is in den tuin beziS nagels te slaan in dc

iatten van den lei-boom tegen den muur. De kleine Pe.
ter staat bii den weS en kiikt aandachtig toe,

.- Wel iongen, vraagt de buurman vriendelijk, wilt
gii ook het tuinvak leeren ?

* Neen, antwoordt Peter eenigszins aarzelend.

- ITat boezemt u dan zooveeL belang in ?
* Ik wou alleen maar hooren, ze{t Peter, wat Sii

zeSfen zou als Sii u met den hamer op de vingers sloeg.

Zii plaagden elhuar"
Zii waren viianden.Bill was veroordeeld, omdat hii

een uurwerk had gepikt. Jim, weglens diefstal van een

koe. En thans boeten beiden hun schuld in de gevange'

nis. Bii de dageliiksohe wandeling op de binnenplaats
L:wamen ze elkaar voorbii.

- Hm, schimpte de koedief, kunt ge me ook ze{1!err

hoe laat het is ?

- Dat kan ik, spotte cle uurwerhdief, tiid om te
melken.

Natuur(eschÎedenis.
Een onderwiizetes vroegi aan een vrooliik blond-

kopie op de bewaarschool of ze ook ze$gen kon hoe er

çen olifant artzag. , _nl*

*- Een olifant, antwoordde de kleine, is een os, die
cien staart voor aan ziin kop heeft.

Het hangt er uan al.

* Pieter 
-Zoo'n 

groot stuk taart gaat ge voor tan-
te weSzetten ?

Moèder. 
- Maar neen, het is voor u.

Pieter, 
- O, wat een klein stukie.

Dat hlopt !
Onderwiizer. - Jan, als ik u vandaaS twee koni!-

nen gieef en morÉlen nogi eens drie, hoeveel koniinen
h.ebt ge dan ?

- Jan. 
- 

Zes, meester...
Onderwiizer. 

- Neen, ion6!en, twee en drie is viif.
Jan, - Ja, meester, maar ik heb er al een thuis,

Baos bouen baas.
Jaap. - Kerel, we hebben hier in een barak derr

lanSsten soldaat van de wereld.
Jan. - De langste ? Hoe lang is die dan ?
Jaap. * Twee meter twintig.
Jan. 

- 
Twee meter twintig ? Dal heeft niets te

heteekenen. Bii ons in de kazerne is er een sergeant,
die 266 lang is dat hii op ziin knieën moet Saan lig,
gen om z'n hoofd te krabben.
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swift, 
""r, 

b"rourntn";riir'::: 
"chrijver, 

moest uir
6iaan en vroeg aan zijn knecht om zijnlaarzen,

- Waarom ziin ze niet Sepoetst ? zei Swift.
* Och, het was de rnoeite niet. Ge moest toch uit

en de laarzen zullen dadeliik weer vuil zijn.
Swift antwoordde niets, maar even later vroeg Ct:

hnecht om den sleutel van de etenskast.

- $ilaarom moet ge dien hebben ? woeg ziin mees"

Ler.

- Ik heb nog niet ontbeten.

- Och,.dat is de moeite niet, want binnen een paaî'
u,ur hebt ge toch weer hongier.

Een goede les'
Mijnheer Van Haecke, kapelaan te Brugge, moest

een dame bezoeken. Hii belde aan het huis' Juist zaS

hii de dame aan het raarn kiiken. Vluf trok ze haar
hooid weg, De meid deed open en zei

* Mevrouw is niet thuis...

- Doe dan de komplimenten aan mevrouw en zeÊ,

haar, dat ze haar hoofd moet meenemen, als ze no{
cens uitgaat.

Een slimmerih.
Miinheer Knobbels schreef aan ziin vriend : < I[<

5eb mijn snuifcloos bij u vergeten. Geef ze mel den

bren$er van dit briefie ûree >).

fviaap toen mijnheer Knobbels den brie{ ruilde sluitcn
---6-

zag hij zijn snuiidoos op de kas staan. En hij schreet
orrderaan zijn brieT r < Ik heb mijn snuifdoos gevon-
e'l.en, Doe dus 6!een moeite ze te zoel<en >. En hii lir't
door den knecht den briei wegbrengen

p,en goede alspraah.
Karel {ing naar een kinderf eest. Ziin moeder deeC

hem beloven dat hij, indien het na afloop van het feest
mocht reÉienen, niet te voet zou thuis komen maar een
riituig zou nemen. Het geld er voor fa| zij.hem mee
in den loop van den avond be6ion de regen te stroome';
en mama verheugde zich, dat zif alles zoo goed met
haar jongen had afgesproken. Met dat al komt Jan or,-.

tien uur druipnat in huis.

- lfat is dat nu ? Ik had u geze{d een riitaig te
nemen

* Dat heb ik ook gedaan, moeder. Maar ziet Se,
als ik met u eens riid, moet ik altiid binnenin zitten.
Nu ik alleen was, heb ik bif den koetsier op den bol"
geizeten,'t Regende wel een beetie, maar 't was toch
zoo plezierig. '

'l Zou moeiliih gaan.

- Maar Suska, knorde mevrouw, 't is schande zoû.
veel stof als hier op de meubelen ligt. Ge kunt er urr
naam wel in schriiven.

* Neen,.dat kan ik niet, antwoordde Suska,
* Ik ze{ u van wel ! riep mevrouw boos.
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,-- Neeil, û€vrour; ik kan het niet" Ik heb nooir
schrijven Seleerd.

Een goede raad.
Oom Dirk stopt ziin nssf 

- 
een student - noSal

wat zakgeld toe, Het werd hem echter te veel, Met
zachtheid zouhii er eens een stokie voor steken.

- Sapperloot, Dirk, hoe moet ik aan al dat gelC
rroor u komen ?

"-_ Sparen oom, altiid sparen !

Versprohen.
Mewouw. * Ih kan mietlezen, urat er op deze post.

kaart staat.
Dienstmeisje. - Ik heb ook al geprobeerd mewouw,

uaar ik hon er ook niet uit wiis worden,

IWisuerstand.
Een vriendeliike schoolopziener is in de school. De

iuffrouw houdt rehenoefeninglen.

- En hoeveel centiemen ziin nu 2 en I cenliem ?
Marietje zwiigl. De schoolopziener steekt drie vin

gers omhooÉ, dat Marietie het zien zal. Doch deze be
griipt 't anders en zegt :

- Juffrouw, meneer moet even naar achteren !

De Eewoonte.
Een oud vrouwtie verzocht een buurman een brief

"_8-"--

van haar zoon te willen voorlezen, Door het ondtride
liik schrift brak hii voortdurend het lezen a[, waarop
het moederlje aanmerkte :

- Ja, ia, dat schriiven is van mijn goeden iongen'
thuis stotterde hij ook altiid.

Naar de letter.

' Nieuwe portier. *- Ge moet uw wandelstok hier af-

Éieven,
Museumbezoeker, - Ziet Se niet dat ik er geen heb!
Portier. -_ Dan moet ge hem gaan halen ; voor,

schrilf is duideliik ; alvorens binnen te glaan, ziin stok
afgeven,

Moeiliihe vraaç.

Vriendeliihe oude heer. .- Gii wilt weten hoe laat
het is ?

Meisie. - Neen, miinheer ; maai wilt gii ons zeE-

Sen of wii al een uur van huis ziin, wanl dan moet ik
teruSheeren,

Onbeschaamd.

Kastelein. 
- 

Zoo'n onbeschaamheid heb rr nog
nooit beleefd. Daar komt me een kerel binnen, doet
tien centiemen in de muziekautomaat en giaat daarna
bii de bezoekers met het bakie rond,

_o_



Moeilijh !
Korporaal. -* \ùilaar giaat ge naartoe ?

Soldaat. *- Gaan wandelen, korporaal. Ik heb cl*
mondelinge toelating van den kapitein,

Korporaal. -..".- Laat ze mij zien,

Practisch.
Jantje. - Ja dokter, als ik goed levertraan drink,

ririig ik telkens van moeder vijf centen.
Dokter. .- En wat koopt ge daar dan voor, ventie 7

Jantie. - Moeder doet het geld in een spaarpoL
en koopt daarvoor weer nieuwe ievertraan.

Goed gedaan.
Een jongen sprong haastig in een coupé van een vol,

Ien trein en zag één plaatsie onbezel naast een forsch
uitzienden heer, Maar hii kon daar niet {aan zitten
omdat er e,en zware reistasch lag.

- Bezet, mijnheer ? vroeg hij
_- Ja... mijn vriend is juist eventies weggegaan,

hij zal dadelijk terus ziin.
De iongen ging echter toch op de plaats zilten, ler-

wiil hii zeide t

_- Ik zal opstaan, zoodra uw vriend terugkomt.
Het teeken van het vertrek werd gegeven.

- 
Uw vriend moet maar oppassen, zeide de jonSen.

De trein is reeds in bcweging.
'foen vervolgde hij met iets teleurstelling in ziin

stem; 
!fl-.

*-- Uw vriend heelt den trein gemist, maar... hij z,nl

aijn bagage niet verliezen, daar zal ik voor zorgien.. ..

en hij gooide de tasch uit het raannpje.
.De dikke heer sprong woedend op, en had juist den

tijcl om no5! even een schijntje van de tasch te zien -"
zijn tasch natuurliik - die over het perron rolde.

Een slaapmiddel,
\fiebel leed aan slapeloosheid. Hii had allerlei mid

clelties geprobeerii, maar 'i hielp niets.
Een vriend raadde hem aan, zoo gauw hii in bed laq

ie giaan tellen. Dan zou hii zeket spoedig insluimeren
En den volgenclen dag vroeg <ie vriend :

- Hebt ge mijn raad gevolgd, te tellen tot Se in
slaap viel ?

- Ja, zei\Wiebel, en ik telde ïot26.400.
-- En toen vielt {e in slaap ?

- Neen 't was ochtend en liid om op te staan,

Een slimmerih.
"- Jantje, zei moeder, toen ge uw viff karamelr

met uw zuster verdeeldet, gaaft gij er haar dan drie ?

- Neen, moecler. Het was geen paar, dus ik at e'r

een op, alvorens ik ze begon te verdeelen.

Ze meende het goed.

De baas moest even ziin bureel verlaten. De kuisch-
vrouw was er nog bezig,

, - ZeÉ eens, zei de koopman, als ge den telefonn
*11 
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tjaar hoort bellen, roep dan door die buis << Hallo > .,n
iuister aarn de andere, die ge aan uw oor houdt,

--- Kan dat geên kwaad, mijnheer ? vroeg de vrouw.
* Tûlel neen ! Ge moet niet banli ziin.
De koopman ging heen. Ti/at later rinkelde de bel

en de vrouw deed hetgeen haar gezeSd was.

- 
Ik ben Smits... Heb olie voor u en zal ze dadelij+t

zenden. Houd u gereed ze te ontvangen ! zoo klonk het
achterdochtig.

Drie minuten later kwam de baas terug en hii za{
hoe de vrouw een emmer onder de spreekbuis hielc!

- Maar wat doet ge nu ? riep de koopman.

- 
lffel, mijnheer, ge waart pas weg of iemand'riep

ciat hij qlie voor u wilde zenden, Ge moest u Sereed
I';ouden ze te ontvangen... Zoodus sta ik met een em.
mer klaar, die olie kan er door de buis in loopen...

De hleine ingenieur.
"- lùflat voert ge hier uit, Alfons ? laat vader toch

slapen I

,- Och, ziel. u, ma ! dat is een windmolen,. dien il'
gemaakt heb ! Als ik dien pa voor 't gezicht houd en

hii begint te snorken, dan Saat de molen aan 't draai.
en. Aardig, hé ?

.Innemen.
Ëen familie in New-Yotk bezal een fraaie Anfora-

lrat, die ieders lieveling was. Op zekeren da$ werc!
poes.ziek. De Veerarts werd gehaald en sehreef een

-t2-

poeder voor. Maar poes wilde niet innèmen, Men deed
de mediciin in hare melk, sproelde ze over stukies
vleesch, 't hielp alles niets, poes raakte het eten niet
aan. Het haar in de keel gooien en daartoe den belç
,;pen te rrruk"o, mocht niemand gelukken. Men was te,l
einde raad. Daar kwam toevallig een lersch buiten.
meisje in de keuken en hoorde van de ontsteltenis.

- Kom, sprak zij, geet mii het geneesmiddel æaa.
en wat spekvet. Ik raad dat ik het er in krii$ !

Vlugiroerde zij den poeder door het vet en besmeerde
even vlug de niets kwaads vermoedende poes met dit
rnengsel over haar fraaien pels. Onverwiils begon onze
poes haar toilet te maken en zieh schoon te likkerr.
en... de poeder was binnen !

Schalhsch.
Ïn een damesSezelschap onderhield men zich met

rrnekdoten. Een meisie van 12 iaar, dat ook een bi!.
drage wilde leveren, vertelde dat zii op eene wande
ling in een mierennest had getrapt. < En wat denkt ge

w-el, eindigde haar verhaal, dat ik vond toen ik 's

avonds miin kous uittrck ?

-- Iilel luidde het antwoord, natuurliik rnierea !

-- Neen... miin been !

Ail een opstel.
...In het sehoollokaal zijn vele banhen met talriike

inktkokers, waar de kinderen irzitten...

-13-



Niet sm antwoord uerl.egen.
' Jan. -* Als tante mij eerst had laten nemen, zou ik
zeker den kleinsten appel gekozen hebben I

" Marie. -_ En r,{/aarom klaaSt ge clan ? Ge hebt nu
cok den kleinsten.

lù(/il wou wol weven. Wat wori
Wol wou wi]lem weverl.

Hoe knoopt Kobe zijn knopkes
Kobe zijn knopkes toe.

Knaap de kapper knipt en kapt heel knap, maar d:
knecht van Knaap de kapper Ênlpt en kapt nog knap-
per dan Knaap de kapper knipt en kapt ; maar Knaalr
c,e kapper knipt en kapt heel knap.

De lucht die jaa{t. Hoe mocht de lucht wel jagen 'i
Te Moes achter de kerk,
Woont een korte, gekrulde, gekrolde; gekroezelCe

klerk,
En die heeft kort, gekruld, gekrold, gekroezeld haar
'k ïfiou da"k bij dien korten, gekrulden, Sekrolderr,

gekroezelden klerk waar !

Fransch en Vlaamsch.
Als rre in Vlaanderen ambtenaren hadden die slec!;i

Vlaamsch spraken, zeiden wii wel tot hen :

*- u Quelle heure est-il, sÉi/uact ? >>

- 
<, Haluerhail, Madam' >.

- < Oui, hier en dasr een peu, Madam' >.
-- < Vous parlezbien de français, shilwact 7 >.

Willem weven ?

toe ? Zoo knooçt

was, had eens
droegen als, z"ii

Rad spreken,
Zegi eens vlug aihter elkaar ;

Achter in den hof hangen clrie dro{e doeken : dril
,uroge doeken hangen droog.

De brit.
Een man, die nog vrii onbeschaafd

gezien dat de qude menschen een bril
lazen. En hii dacht :

.--Zao'n bril moet ik ook hdbben,
.-- 15 __- t4 -



Hii ging naar een oogarts, en vroegl om een bril
Deze gai hem er een, lei toen een boek voor hem en

rroeg !

- Kunt fii nu lezen ?

En de man antwoordde :

- Neen.
Nu paste de oogarts hem verschillende soorten bril-

len, die hii in voorraad had, maar telkens met den-
zellden uitslaS. En hii riep uit :

Maar man, fe moet dan zonder bril kunnen le
zçn ?

- Sflel neen, zei de man, ik heb nooit lezen geleerrl..

I)aarom wil ik juist een bril koopen

Dat was moeilijh.
Uit den brief van een plattelandsmeisje aan haar

nichtie in de stad ;

< Lieve nicht, ih ben uw adres kwijt. lk hoop, dat
dezebûe|u bereikt met het adres, zooals ik het nu Éie-
schreven heb. Als ge hem niet ontvangt, schriif me darr
dadeliik ! r

In een gasthof.

- Dus enkel eieren en eierkoek ziin hier te krii-
fen ? Vat kunt ge me aanraden, Jan ?

- Hm... eieren zou ik niet aanraden, die ziin pe

rr"oonliik slecht, maar neemt u eierkoek daar ziin geen

rderen in.

GoedhooPe ruilhandel.
Een man kwam een tabakswinkel binnen en vroeÉ

eenige sigaren. Hii kreeS ze.

- Bii nader inzien, zei hii. ze weer op de toori-

bank leSgende, had ik toch liever si$aretten. Ge wilt
die si$aren toch omruilen ?

.- O, zeker, miinheer.
De klant stak de sigaretten in ziin zak en be$af zich

naar de deur.

- Neem mii niet kwaliik miinheer, riep de winke-
I'er, maar gij hebt de sigaretten no6l niet betaald.

- Natuurliik niet hernam de ander verontwaar-
digd, heb ilc niet de sigaren in ruil gegeven ? Daar lig
Een ze op de toonbank.

- Maar die had {e ook niet betaald.

- Ik heb ook immers gieen sigaren gekocht...
En de vreemdeling vertrok, den winhelier in de nn'

zekerheid latende, wie van beiden de schelm of het
slachoffer was.

Nooit goed.

- Och baas, ik ben miin Sezicht kwiit klaagde een
winkeliongen tot zijn patroon. Kiik maar, ik kan de:

boter op mijn brood al niet meer onderscheiden.
De baas zei aan ziin vrouw, d,at ze zoo karig met cie

boter feweest was, en wenkte haar den jongen ook een

stuk kaas te 6ieven.

- Och baas, baas, nep deze thans.

- 
\ù[el, wat is er nu weer ?
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cloor de kaas heen 't allerliinste schrift lezen'

Het sebeur o",^ :::'X'ifii!:J;Horand.
De oude nachtwaker vierde ziin $ouden ambtiubi'

leum en hem wercl 's nachts door de zangvereenigiing

een serenade Sebracht. Nadat het eerste vers giezon$err

was, tr,ad de oude naar voren en dankte ieder afzon''

derliik met een warmen handdruk. Toen, met verhef-
fing van stem zeide de rnan zichtbaar ontroerd :

_- Mijne heeren, ik ben diep ontroerd, maar helaar
ik moet u allen opschriiven, daar u verzuimd hebt on:

lerlof te vraSen aan de overheid voor deze serenad.e.

Een misrehenin!.
Koopman. - Ik zal uw salaris met 50 fr. verhoo$err.

Ge zijL in het laatste iaar biizonder nauwgezet en

oplettend bij 't werk geweest. Ik geloof niet dat ge

u een enkelen keer hebt misrekend.
Boekhouder. -- Slechts éénmaal.
Koopman. ** \ùflanneer dan ?

Boekhouder, - Ik rekende er op, dat ik 100 {rank
opslaS zou kriigen.

Het lief mannebe.
Bezoeke,r. -_- Is dat de kleine Paul ?

Huisvrouw. -_ Ja, dat is mijn oudste liéveling. Ee,r

lief manneke, hé ?

*-tË 
-

-- Ja, maar hij sehijnt mii voor den dokter te hou-
cien.

- Hoe dat ?

- Hii steekt voortdurend ziin tong tegen me uit

De tuee slimme smed.en.
Een rijk heer kreeg aan beide ziiden van ziin wo-

ring een smidse, Nu had hij door het vreeselijk gewehl
c.ag'noch nacht eenige rust meer. Toen het niets hielp
rif hij baide smeden al smeekte toch een beetie zachter
le hanreren, be6ion hij allerlei voordeeltjes te beioven
rnclien zij rnaar wilden verhuizen. Eindeliik na hun
goede sommen te hebben toe1ezeSd, sloegen de twec
smeden toe ; nu, dan zouden zii verhuizen. In ziit,
cverÉlroote blijdschap over hun aanstaand vertrek,
tood de heer nog een afscheidsmaal aan. Op het einde
van het maal, nadaL zii zich terdege te goed gedaar,
hadden, vroegl de gastheer hun, wààr zii nu voortaan
ran plan waren te $aan ,arcnen .?

- 
lù(/el mijnheer, zei een hunner. Jan komt in mijr;

liuis en ik ga in 'l ziine. Zoo verhuizen we allebei, onr
y, plezier te .doen.

Langs een omweg.
Jan., _- Tante, verglrooten de glazen van uw bril ?
Tante. 

- Ja, een beetie, jonSen. v/at zou dat ?
Jan, -* Och, c{oe dan den bril af, als ge een boter.

ham voor mij snijdt.
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Voorzichtig
-* Miinheer de beenhouwer, zoudt gii, als 't u be.

tieft, dat kapmes eens willen neerle$sen ?
* En waarom 

?4 --

- liet ge, miinheer de beenhouwer, ik heb hier uw
rekeningn en mijn vrouw... ja, neem het ni,et kwaliik,
fftaar ze vindt die rekening nog al gepeperd, en ik zorr
n wat uitleg willen vragen, als gii dat kapmes neer€e,
legd hebt.

Knappe uader.
Jongen. 

- Miin prentenboek is mooier dan dat van
u.

Meisie. -_ Ja, maar mijn vader heeft een mooie:.
uniform, en die heeft uw vader niet.
, Jongen. -_ En mijn vader kan zi,in haar van ziin
hoofd nemen, dàt kan uw vader niet.

Niet altiid.
Bezoeker. -- Rookt die schoorsteen altiid zoo hard l

, Boer, __ O, neen, alleen als er vuur in is.

Practisch.
Student, 

- Kunt Éle me 200 brieven drukken van
oen volgenden inhoud ;

Leuven, datum postmerk.
M,M.,' Uwe rekening kan ik eerst over drie maanden be.

talen.

, Hoogachtend.
PLATZAK, Student.

Drukker. *Zeker, miinheer !

-2t-



Student. .-- Uitrnuutend, eend me er mûrgen d&{r
199 en besehouw den tweehondersten als aan u gericht,

De reden.
Jufvroùw. 

- 
Piet, ge hebt u niet gewasschen.

Piet. 
- 

De pomp staat droog, iufvrciuw.. !ile hebbe.;
iilaar een emmer water van den buurman $ekregien el

ik mocht het niet zwart maken. Maar morgen hebbeu
we meer water en dan zal ik me bii het opstaan twee.
maal wasschen.

Vrooliih ziin opschriften aan de huizen onlangs ge-
iezen bii de inhaling uan den burgemeester te We*-'ileteren.

-92-

P. Kinoo :

Petrus Kinoo, de timmerman,
Viert voor IJ, zoo goed hij kan,
Timmer-, koper', iizerwerk,
Biedt hii U, al even sterk.
I/ilt ge goed doôr 't leven {dan ?

Potten, put tr"tr heeft hii staan,
\il7aar men kan een brokske in braân.
Om een boer van ziin peerd te slaan.

Cam. Rychebosch :

Leef Burgemeester, lange jaren
Tot w-elzi in der T7est-Vleternaren,
En is uw broek versleten per malheur,
Ik verkoop per meter in alle koleur
Beste stoffen __ 't is al maar een weten
lk zal u wel sef fens een nieuwen meten.

Cyr. Depuydt :

Hier groet U blii Cyriel Depuydt,
Oprecht, doch zonder veel geluid.
En saâm met hem nog zeven Pui'dies
Die lachend giroeten door de ruities.

Slim.
Fen ouile dame trtomt bij den veearts.
-- Ach, dokter, ;oudt gii dit arrne beest weer pie.

zond kunnen maken ? En ze haalde daarbii een flescl:
r'ôni den da$, met een stervende goudvisch,
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De veearls is verbluft, maar antwoord na kort na-
denken i

- Laat het dier rnaar hier en kom mor$en terug.
Daarop gaat hij voor viiftig centiemen een nieuwg

goudvisch koopen.
De dame, den volgenden daÉ, is verrukt een zoo fe".

zonde visch aan te treffen en vraa$t ;

-- Hoeveel ben ik u schuldig ?

-_'Viif frank !

Onder jongens.
Twee gazettenjongens vochten, Jan rfas er heel

slecht afgekomen en verwijderde zich al schreien<l,
toen hij een medelijdende heer ontmoette, die hem één
frank gaf, hem troostte, en hem zei, nîel meer te schrei-
en. Toen de heer zich verwijderd had, kwam Piet aan-
geloopen, zeggendè :

- Jan, ik moet de helft.van uw frank hebben, want
had ik u niet geslagen dan hadt ge in 't geheel niets
gehad.

Nesiermoeder (tot '":":::"::f 
- Ge hebt weer ge-

Lokst, Sam ! Ge hebt twee tanden verloren !
Sam, 

- Neen, moeder. Ik heb ze op|eraapt en ze
zitlen in mijn zak.

IIoe sterh het hem maahte.
flen student had een vat bier in ziin kamer staan,_.24_

geheel in Striid met regei en gewoont". nii werd vodt'
den president ontboden, die sprak r

-*_ Miinheer, men deelt mij rnede, dat ge een vat
bier in uw kamer heb staan, Nu, welke verklaring hebt
ge daarvan te gievên ?
mij heeft aangeraden elken da{ een weinig bier te drin'
ken als versterkend middel.

- Sfel, mijnheer, de zaak is deze, dat mijn dokter

- Zoo, zoo ! Ert hebt ge van het gebruik daarvan
al eenig nut Sehad ?

- O, ia, miinheer. Toen het vat vô6r twèe dagen
pas: in miin kamer gebracht werd, kon ik het nauwe-
liiks optillen. Nu kan ik het met het grootste Éema}
dragen.

De slimme ufiend.
Een opziener bezoekt de school op een klein dorpie

Hii stelt allerlei vraÉien aan de verschrikte kinderen
en vraa{t ten slotte op strengen tooh :

--- En nu, iongens, wie heeft de < Leeuw van Vlaan-
deren > gieschreven ?

Een kleine ionÉen, die hii iuist aankiiht, stamett
anfstiS :

- Ik heb 't niet gedaan, meneer...
Dien avond vertelt de opziener aan een vriend :

- ITat heb ik van middaÉ moeten lachen, 'h Vraaf
daar aan een iongen wie de < Leeuw van Vlaanderen >

6ieschreven heeft en hii antwoord half huilend , < Ït
h€bf 't oiet fedaan. meneer ! >
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- lla vrienrl laeht uit vnli* bclrst ,:

- F{a-ha, die is gaerl iln;ratriuriijk }racl c{e ben{el 'l
i.och gedaan !

In. school.
De meester geeft les in aardriikskunde, Hii stell

alierlei vra6!en, Maar lflillem luistert niet ; die zoekt
tn ziin zakken naar een Slazen marbel.*- lfillern, vraagt de rneester, wâar is het eiland
Corsica ?

*- In mijn Zondagsche jas, antwoordt Tûillem, die
aan ziin knikker denkt. En hij keek vreemd op, toen de
heele klas in lachen uitbarstte.

Een steeh.
Julvrouw Maas had bezaek van eenipie dames en

Ciende de koffie op met koekies, Julvrouw Maas zag
hoe ju{vrouw Mulder onder het drukke praten telkens
een koekje wegisnapte En iu{vrou'w Maas zepl tot eerr
andere vriendin ;

** Kom, jufvrouw Meur, neem nog een kaekje, z*
staan.er v0or.

- Dank u, ik zal niet meer Sebruiken.*- Wat ? Bedanlçen, na twee koekles ? Neem eerr
voorbeeld aan iuffrouw Mulder, die heeft er al elf ge
geten,

En iufvrouw Mulder werd rocd als vuur,

*æ *
__a?_

Hii hietp.
Een heer had twee luie knechten. Eens opende hii

de deur van de keuken en vroeçi :

.- Pieter, wat doet gii ?

- Niets mijnheer I

.'* En gij, Klaas ?

"* ik help Fieter, rniinheer... 
:

Uit den ouden tijd.
Zebedeus, die schooljongen was in uw grootvaders

tiid : < 't Is nooit genoeg. Nu heb ik'vandaag al de
aardappeÏen van den mcester geplant, het linnen van
meesters vrouw naar de beek gebracht, meesters kindie
pap gegeven, in den winkel boodschappen gehaald, de
lcleinen de letters geleerd, vijf ganzenpennen Sesne-
den, en ornclat ik rnijn Ïes niet aigeschreven heb moet
ik schoolblijven. fïa, morgen zal rk zelf de pap opeten,
van de boodschappen $noepen, het stof in de hoekies
veÉlen, derr haard twee keer laten uitgaan, zout ver-
geten in rneesters aardappelen te doen, allemaal om
hem te plagen.., >

De zwaluw.
Als de zwaluw in de Lente terugkomt uit 't Zuiden

ze{l ze vôlSens de kinderen r

< Laatstmaal, als ik hier was,
vond ik hier 'n korentas,
'n havertas, 'n vlassenta.s.



en nu vind'ilc hier niet.
i Alles is verkwiet !

Kwitter-kwetter, kwitter-hwetter, kwiet-kwiet-kwiet t

'k en ziehet niet 'k en vind het niet,
en waar is dat gebleven ?
't is naar de merkt
en door de kert (d.i, molensteen)
verfrutseld en verwreven )>.

Te Neuelel hloeg de zwaluw :

< Als ik over iaar hier was,
vond Tk nog! 'nen korentas,
en 'nen deelt met vlas.
't Is nu al verfritseld en verwreven,
ITat voor een stoute boer is dat ? >

In het Payottenland :

Als ik verleën iaar vertrok
liet ik hier 'nen erwtentas,

'nen korentas,
' 'nen schelf vol vlas,

En nu is 't allemaal verdistruweerd
wet, wit, wiet.

Van steenen.
Een ionge baron kwam bii een molenaar en was fie.r

op twee kostbare steénen in ziin rinf ; < Maar well:
rrut hebben die steenen ? > vroe$ de molenaar. *-
< Och, nut, nut, dat is voor 't schoon >. 

- 
< Maar,

*?8*

mijnheer de baron >>, hernam de molenaar, < ik hob
ook twee kostbare steenen. Wilt ge ze eens zien ? > En
de man braeht den bezoeker bij ziin molensteenen.
<Deze >, zei hij, < stellen me in staat miin brood te
verdienen, en zebewijzen al de menschen van het dorr:
goeden dienst door hun graan te malen >"

De beste hoe.
Een man kwam het boerenhuis binnen gieloopen en

riep : << Baas, baas, uw beste koe zal stikken ! > De
boer liep verschrikt naar buiten, --- 3 Daar, kiik I r
zei de man, eR hii wees naar de Fomp, in welker moncl
of tuit een Sroote wortel zat.

Watermelh.
Melkboer. - Ik geloof dat 't zal gaan regenen,
Huisvrouw. -- Nu, naar uw melk te oordeelen, heeft

het al feregend.

In de rede geuallen.

- Dames en heeren, riep een kwakzalver uit, ik heb
bijna overal deze beroemde pillen verkocht en no;f
nooit heb ik er een klacht over vernomen. Dat is toclr
wel een bewiis, dat...

Zoo gebeurde het.

Een meid moest twee vazen naar een ander kamer
brengen. Zeliet een vaas vallen die brah. < Maar, Ma-
netie, hoe gebeurde dat nu toch ? > vroeS hare mees-
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ieres, "- << Zoo, mevrouw >, antwoordde {e meid,
ae lief ook de andere vaas vâllen.

Een snuggere hnecht.

- 
Albert, zei de qreester, Se moet me mor6len om

vier uur wekken,.want om viii uur wil ik aan den trein
zijn.

- Mijnheer zal d,an wel zoa goed zijn, mij viif mi-
nutéri vôôr vier te bellen.

Kende de hand het ?

Een bezoeker komt op een hoeve, waar een honri
hem,'blaffend nadert,

- Houdt uw mond ginder ! roep de bezoeker".
'-=_ Nfees n'iet bang, ge kent toch het spreekwoord :

< Blaffende honden bijten niet >, sprak de boer.
.- Gii kent dat spreekwoord, ih ken hetn maar kent

urv hond het"? Dat is de kwestie,
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nummers.
Vraag ze in de

koopere.
boekwinkels

BERICHT

Voortdurend herdrukkeo wij vroeûfer uerscbçnçn

of aan de dagbladver

Er aiin steeds veel
Elke week verscbiinf

vroegere boekies voorraelig
een nieuw,


