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NOC ûRAPJES.

Deze week geven wij weet eens een boekje met vroo-
lijke plaatj es en rrapj es, Dat in goed voor feestjer,
r,aa,rndagen, op wandeliagen" ënz.

' tt Is zoo.

. Jan. - 
Hoe ver kan een houd in een bosch loopen )

',, Pi*t. 
- 

\ffa1 een dwaze vftrag. Zoo r,-er ala hij wil.
i Jan. - 

Neen, alleen nf,adr tot in hot rnidden. wanL
I .i.t loopt ffi uit 't bosch-
i

Hij wist h€t.
Grret (in een epijshuis). 

- 
Die bieftùuk ic klein.

' I3.di.nde. 
- 

Ge zult er Loch lang aan eten, mijnheer.

F' Toch in iels vhrg.
;' 

- 
u*w bediende is in alles langzaam, zei een

toi crcn I(ooPmaIL
bezoeil<er

- 
In alles langeaarr, o, neen' mijnheer. Hij wordt

altijd heel vlug moe'



dt

-taër''*E

Vrieodelijkê rDaD. 
- -Schrei

uw geldetuk, 
"n kijlC hier is

:trL-\

1naar niet vriendje. Zo
een lucifsr oE yoof,f

,iliw*'^

Ecn Trooet.

ta.

./

a

zoeken, -als het strake donker i Floud maan mocd.

- 
NeerÊ me liet

nç Loura verloren )
lcwalijk, mevrouw; heaft

'-Nli.iPr'"*ll';f#Tt'
luur

u(s"#l-r-r-t-* 'r- ; a5-
J-'i+â'.

Vacht even.
Zooveel te

Neen,:ik heb ze nog in rnijn zak.
beter; dan kan u xm,Ê ÉcD kleirrigfreid

hij, hier ie weer een
er nog vifftien lalaar,
rneer tijd hebt.

riepe$ de

geven,./-- '!, Utt" wnaak.
Naast de beenhouwer Jooe woonde de lentenier Mnas.

De lrat van dcn rentenier toofde nog aI Jtl"wijh een
etuk vlÇi?sch uit den beçnhotrwerswinkeL Einddijk be-
gon dat Joos te verselen. FIil' Ieede een, stuk ryolc klaaç
met vergif in- Arrne poea. Ze meende lekker te smgllen,
's Moigens lag ze dood, aan de ashterdeur. Maas vond
haar. * Dat hceft Jooe gedaan ,, Fci hij. *rlk zal hern
hriieeû ).

Er waren juiet veel klanterr in, dc4.'beenhorrtrrreÊwinkei.
FIet was de dag, waalop Jooe voeral wofet verkocht.
Maas stapte binnen met de'doofè poes en legde ze oF
het.kgpblok,

Mijnheer de beenhouwer, zei
,kat. Dat is vijf en dertig. Er liegen
-maar die zal ik wel b,rongèn, als ge

En Maas ging: vlug heerr.

- 
Hij stopt lcrttenvlcesch in de worst

klanten en ze liepen allen den winkel uit.

Reiziger
keerend).

P-ortier.
getca.

Nint vcdegell.
(ademlooe van dc statie naar het hotel terug-

Nu moct ik noÊ: weer tÊrugl komcn om...
Ik besrijp 'het, gij hebt 't drinkgËld ver-

i,
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De :Franrche Revolutis.
NliinheqËfmes 'WÉfsqn *"""a"1" l"r, voon"rad v",.,'New-Yod<^T*iua wilde hii naar den rrein gaan, om naar

de stad te tijden, waar zij n kantsor vras. toeîr een ILan.
delsreiaiger in boeken, hinnen trad,

- 
Ik koop geen boeken, zei rnijnÀeæ \ffatson-

- 
J{orn, rnijnheer, zoo'n verstsndrig lrlan als gij. zou

geen boeken koopen I Gij n'r'et lezen !
.- J,awel, jawei, we lez.., rnaar ni1'rt vrouw zorgr

voor de bqeken. 1

- 
Hier heb ik r De Fransche R.s'olutie ). Een pïâeh-

tig werk. Elk sntwikkeld roens,:h koopt het. Het kost
maar twee doll,ar I

Watson b eg,reep wel, dat hi'j van den r.;-1*"0 niet af
zou geraùen en lcocht < De Ftaneche Revolutie *.
dan liep hif roet het boek onder den arne naar den
want het was hoog tijd.' De Fransche revo'lutie, de Fra,nsahe revolutie,
bromde hij. 't Is meer dan honderd jaar geleden I Wat
kan rnij die Fransc"he revolutie s{rhelen I En ilr geef e,r
'trvee dollar voor ! Had jk den Ëerei buiton gestoken met
zijn Franeche tevolutie. En den heclen'dag spookte hera
die revolutie door't hoofd.

lnifnheerI)e handel"reiziger was ook sijdig, omdat
\Vateon niet zeer vriendelijk gevreest was. ( H* >, dqeht

< zijn v;ouw uqïgt voor de lroeike.n. Ztj -* er niet
ùoen Watson de Frensche revolutie hoohq: ilc sa
een lcool stoven r. Hij liep een straatj e rond en

.. En
hein,

:hij,
brj'
hem

I



belda weer aan 't h'is, nu om mevrouw te sprekon.
door danig zagen verkocht
revolutie voor twee dollar.

Toen. nqijnheer'Watsou
kwarn, liet rnevrouw Watson

- 
II( wil het niet zierr, zei

vreeeelijlcen snauw.

- 
Maar, rnan I riep zifn vrouw.

- 
Die echur& van een handetrareiziger heeft tnii

oehtend hetzelfde boek ver,kocht. Nu hebben we
exerrrplaren varr heuelfde boek, twee exerrplaren
+ De Fr'ansche Itevolutie ) eR...

Maan ,r,an, we kunnen. ..

- 
Neen, we kunnen uiets, viel rnijnheer Watson in d'ê

rede. Dc
zou hern

uit het
rerzrgÉr, die op weg wan uaar de sùatie.

-'!lk hcb mijn pantoffele aan, en toch.,..
. Juiet op dat'oogenblik reed nrijnheer Stevene, eoq

bturman van ndjnheer 'Watson, voolbij, en deze hiclill
etil, toen rnijnheer Watson zoo geweldjg tegen de ruitei
tikte, dat het paard bijna. op hol sloeg.

- Ei,
even door

I

hij haar ook e.e-n FranecLc i

man ia al ûlef den trein weg. H".
kunnen wurgeq hern en. heel zijn revo[utie...'j

trern
beer

rcizigur uan dgn praat houden tot ih hom, ? Rag, rrnc[i1

hem npg: in te .halen t

- 
Bset, ssi .rnijniheer Stevens, lei do utrccp ove* het

paqrd, eo voorT gins het
Ittijlrt".t Stevens.bereilcte deo trein, Juiet toen deze

op het putt stond te vc$r.ekhen.
Flandelereiziger t gilde hid, toen do nan in den

wilde stlFBen, handelereiziger, wacht even I Mijn-
Watssn wil u epr'eken I

Watsonj Moet Wateon rnij spxelcn )

ik weet al wet hii
âe handelsraiziger, bl

w.it
il',kbaat niet goed beedjpcnd. O,
I lfii wil een boek van rnii koo-

pen; uraair ik kau er rnijn trein niet vsor rnissen I

-- O, ale dat allee is, dan r,al ik het wel voor hero

betalen ,en tneenéûlen.'H.oeveel in het ?

- 
Twee dol[ar voor ( De Franqche Revoluùie b, zei

do handelsreiziger, terwijl hij het geld aannam en het
"[roèk dloor het mampje van den wagon overhandigde'

Juiet op dat oogenblik kwam mijnheer trffateon builea
adern aansnel,len, en tot zifn epijt zag hii den trein weg-
stoomen,

- 
Maaù' ik heb het tooh votrr u' troostte

hon het iuist nog airll^--ernen-

Wat ) schleeuwde Watson.

- 
ltr/il, < Dc Fr,ausche Revolutie >...

- 
I€op naan de maan I kerrnde Wateon, en deinsde

zoover ^.Lt.toit dat hij bifna onder een aankoraendcn
trein tercc'ht kwam.

,{

her'haalde

Slevens; jk

- 
Maar daar loopt -hij nog, zegt mevrouw Wafron,;j
æam wijzend naar de gestalte van den handels,,

ia. te laat oln hem in te halen, ik ben niet geklbed.'i
al uriin pantoffele aÊrr. en toch.... .l

Stevens, schrÊêlwde Watoon, zoudt ge
willen djden naar de etatie, en dien han



B**ii+
Een dienstmeiqi e om een
Mevrouw. 

- 
Mijn dieo$Èhode

Êpaarz.aem .zrJu.

Her
korn{ ,post vragen.

rnoet z eer*r+inig

" hotrdcn rras]
hier wordt niet

Dienetrneiaje. ._ O, dat ben ih mevrouw.
werd jk door mijn vyoegere rneesteres wqg:
want, ora rnijn kleeren te strraren, drocg ik de

kennis van scheepvaart.

- 
Ze hcbbc+ hun anktr iaten valtrbn, merlste

st'uurma,n op, door een kig'ù<er nû,Êr het jàcht van
vrien den ziende.

Dat ie htul eiserr s€hrild, an'trioordde een dame.
die vool het eetst 'a z,ceùochtje rnede r,naakte, ik

och.tend al gezier'r, dat het hal'f over boord lag.

Ver gedxeven lctrlstlicf

waar ? Kunst'sriendeu zifn het daar,
B.

efen.
Dat zou ik denlten... Kunstboter

F.en heer zat in de t nrr en troL zullce -[elle roobwolkc
uit zijn sigaar, dat het er niet uit t

--- Y;j,t1t."r, zei de ontvânget,
roolct.

I/AIl

A. 
- 

Ge komt aan huis bij de

Dan ziet sij niet goed, vdend, zei

,ile.

Va,n
niet wa.aT

zelfs

ile heer.

1()

Ge rnoet mcar kunnen

hare.

Dau.'s, 'ûlËli

I
t
{tr0l
,'{lit
Ê

$on

)

bij

ltr

dt'lt* fl

gr,J neeml

Ondersf,fieier (een eoldaat een woùst
lo"o). 

- 
Zeg eene, Bornmel, hoe weten

het vandaag juist "rnijn naamdag is ? ...
II

\

-,rfo:

t.
tlt i7, 3,:

Burgemeester. -'Wel, 
gid onbelecfde Ja'ir,

voor mij ilen hoed tiiet "f.
J.n- - 

Brargerxreester, i{c aal het doen, als gij zoo

laus dit va.rken vasthoud,t.

Stille
aiende uitpak-
uw ouders, dtt



Dolf staat
't watcr. Een
aan sehcelt.

AI te
te sohreien bij de
politieagent Lomt

rivicr. ,Een
nader ett

De
rlvrer

De

broer

agent l.uintert -s[ rj.iet tneer, ïnaar spring,t jn
_gn duikt. Hi5' komt weer boven en roept ,Ik vind uw broer niet.,. waar is hij sevallb& l
Maar hij list *iet in 't water, anhrooJdt Dolf.
agênt kruipt aaltl' den kant.

O. mijn brosr... ddr, broer, snikt DoIf.

tsllj list niet ia '.t water, herhaalt
l

I!I. Snor is liefhçbber wrû antiquireiten
ahal Peperkoek een sude.ta,fel zien, die hij

- 
Die tafeJ, zei onze vriend, is meer dan

jaar oud.

- 
I{oe ie dat mogelijk I zei I\{-

stuic zijn dat Mozee meê uit Egypte

- 
Ne-n, zei Peper,koe.k, da,t in de

vuldisins.

- 
Weggeloopan

in 't water gegôoid
Gij sprons daddik

.: Wpt is dat I riep
meer dan drie duizend
goed als nieuw.

I Ik wou zeggen, da1 hi1'
heeft, maar ik had geen
van den wal.

bov+n bsas.

Peperkoeh, ù icen
lanr oud is, en die is

Snor; dat
gebracht
tafel van

'l f)

.l/etlnerUgf

LiJ

tt Is waâr.

hoed &irift r

vraâgbr wat

I

!

hij. Waar ie

rnrùn

een tafel, di
nog

ge de vùeecnvan

vhegen dan binnen

heeft ? @nge s.
zes ulu,

walclcer
zegt Springbeeu. Als Po
rna'ken, ga ik den 'tlein

Mewrourv. 
- 

!V[66q IVIarie, nu plakt
EÊfs aan den b qitenrnuur.

Mnrie.- f,,r zijn buiten rrreer

Ine\r'rou1r'F,

Daar slaat het
rlle
van

niet
6,40

gauw komen
missen I



De l(inderen
.E^eo dame in Anorika rrret ?e$en kinderen, ko.n maar

gean huis vinden. 't ln daal alg hi{x : wij verhuren -"riet,
aan f,amiùiee r.n.et. kirirderen. De darne wilde niet liegen, ,

'rnaar beslsot een list te gebrrriken- Ze bracht haa'r ftin.
de,ren naar hef kerkhof en uei o wandel hier wat, rot ik
terug keee >. Darr giqgze làreer op een leeg kwartier a[.''
q Heu''t.ge kirnderen l > wr,org de eisena(es. c Zes, lllaar:
ze zljn op het kerlùof .:'. ..-:- ( Arsie moeder r , aoo be.:,}
kloes de éig.<r.ro haar. 7-e ver.hmude het huie. Als dcj
ahte getoelqend wae. verfelde de dar.ne, hoè e,ltes irl.eeu
zat. De hraiseigena,res waq woedend, r.saar kou. niett j
doer,r. Er \ras geèn bedrog gepleegd.

Z.oo het .uiet.

I)e kleine Peer \[y'ante kwarn thrrie rnet, een blarrw oog-

- 
Peerke, wat is.*r, gebeurd ) vroeg zijn rnoeder,

- 
O, die leeli{ke Broos Kinkels... bij heeft me eeu.'$

blauw oog geslagen, rrraan ik zal hern ook wel kr'irieer tj

- ftleeu, nee& g'een w,laaù, heular,n
rroet rnet alle jpngeng in vrede leven.
met goed vetgelden. Hier, breng aan Broos Kinkels dir
stuk appeltaa'rt, en vraag oûr goede vrienden te zijn.

Peer-ke soheen dit voorstel toéh veiliger te v.in.den darf
wraat te nemen. Hij vertrok rrret de appeltaa.rt, maai
een kwartier later keerde hi,j terugr,rr.ret het tweede oo
in blauwe ,.I*leur. En z{jrr neus bloedde daarbif...

- 
pgs1.kg,.\ rat is het ,rLu ? vroeg rroeder.

- 
O, Broos at eertt die appelraart op,

weer en zer :

- 
\'/q6rult,naar huis en haal wa,t anders, dat me goed

smaakt I

/';.-'.i-

sloeg rne da.n

Aar. deq.* Sbt-Gothffd-

de r.noeder. Ge
Ce zult kwaaê

Nudjdt men door den'Sint-Goùardbere in' esn.slêap-
wagen of in dcn ap{ieavagên.

ï(iat de saizigels er in yroegeren tijd ,konden" onder.,
çinden, treert ons {it oud plaatja. Z"*wprd*n soms dopr
de sneeuw verrqet.

I5



Jantje 2161 kiFpen,
etçn 2ssPalr Ën roept

voeten aan oRa gïas
eena, buurmans h.nnen
af.

triet
ulôr

Zao bedoeld.
Winkel. 

- 
\(/.rn 1" hond tooh. Ttk zie heuu

meer bij u.
Pommd. 

-

- 
O, vaden kijk

Gedood big' een epoorwegong€luk.
|IIAAf 'mijn hond niet.

Win}çel. _- $3""*liiç I Hoe jarnmer I

Naief.
Mevrouw. 

- 
IWnut J*"1'o, wtrarorn hangt die emm

aan de sê€buie.
J.qej.. - 

Ge hebt gezegd, dat
En nu wiù ik het gas op vangen,
tapijt hevlekken.

ij meende
Klaas moest met zijn e4elslcar een herrvel

ging niet. De vmchtlqas zwaar. De ezel spaade
deed. zijn best, tnaar b,leef toch steken.

'Klaas zuchrte. Marir daar l*wam een wandelaar.
--- Mijnheer, zei Klaas, wilt gi,j eena wat duwen.

de kar. Help me, de weg is eteil en de vracht to j
vodr een ezel-

fie op het grasveld van vaders

wtrd g.ted, u

el een
wa,nt

het kwaâd.niet

lrleK lrl
and-ersls.

't

lri

< Vrouw >,

I7

Â{cc*er boverr mÊÊster.
Jqn. - 

Begijp eenq uiJn oom ia zoo diË, dat hij iu' gcc,q twintls 1'aar zijn v,creten heeft eçzien.
Villem. 

- 
Dat ie nog niete, ni1'n rq,Fte i8 zoo kleir.r,

dat zif ogr ecn stoel rnoet gaan staÈ,n olrl haat,hood op
te zetten. I

vegen hu

dc'bud
zouhr

ziah

d,rik. -_ Eat
hii, alsJa,ng ie, dat

eelst den 3

.En weer Èon hij 't
rnal beeloot: < Itk
vrouw ]aten tellen

erels voor zi
zrl n vx,ouw'.

wet I trk heb een nee,f, die eoo
op 1 Janua,ri,inette voetcr kriis{,

niet verder dau ùot z:e breagen- De
zal laal huis tertrgkeeren en mijr

l8
ttu

I uo Decembet ver.lconden in,het lrosfd wordt.

Ee eseh.
Een rrran had zeven ezels, dietif op.zekeren drrg wil

- de velkoopen. Eer hi1' ter rnar.h.t giug, éreçf hij ze samon
en zei voldaan : s Zeven ezels heb'ik >. Daar,rla zadelde
hij eon der ezels, ging er o.p zitten err rced ter rnarkt. Op
d* roalkt gekomen, zei d'e rnan, alvorens hij erfsteeg: :
(lk.ual toch :oqg even tellen, of aïle zevgn ezels er ziiri r.
Hij telde ss1 zirf, heen, en hij telde eqn, tnveç, dtie, vier,
wiff, ze*...

De rnatr. gnhrrok en zei : a ltk heb lqe zelcer'vergist,
want ik had toch zeven ezels. lk zal nog ecrr keer tdltèn r,

dc zes
ert rlep

TE Iâ.7

Hij -keerde orn en leed terui. Hil' dneef tareer

sh. uit.'Dea a3onds kwalrl trlj thuie

zei hij, ( tel gauw de ezels. Ik tel .r



zea, en va,nm.orger:r had i'Ic .ër nog
er geen verloren en geon verk'oalrt

De vrouw -lacùrte rn zei : q Ge
srF''.r zes ezels, gij zelf zit op den
zevendræ zit de ashtçùe. Gij hebt
rnaar er zelfs .erl bij lew'onnen. En

sveral
rnen ?

zeven, en toch hô

vergiet u.
zevenden, 

"tt op d-*n j
er dus geen ver,lolen',.{1

Het rook naar gas.
Merr.r'orl* {tot haaqr nieuwe ureid, pas vÊn 't làlrd ge-

kornen). 
- 

Siska, rnet het gas r'roet ge zô6 orngaa* j
Ge draait heË kraaraùjp crrlr.,2,6,6.... en den st*ij[ç,n ge eeÉ:
lucifc,r aan er'r hsra"dt die boven het gas, begtepen l "

Nieg.we qeid. 
- Ja, ruevlouw; dat'kan ik oolç.

Mewrotw {d..rl volgend'en morgen,}. 
- 

Wat dckû
vreeseli,ïk aaar gas. W.aar kan dat vandaa:a fto'lj
'We zullen sùild{en I

N'ieur+e ,raeid (fier). 
- 

ïUat
.rrîroÈvq ? Ik heb de tedden opgemaakt, geveegd;

en vasl a,l de 'kraantj es opengezet voor

Eienenbest

Krnr cij die figuren ook
den,
oF don muur makera,

s a,vonds als de lamp brandt )

moet ilc nu doen, IN
stâ

Ldgenorher:
a,vonl.

Koetsier. _ Js,f;firouw, w,i'l va,lies rua,a.r boy.e

1r



Het spÊde ll{iildct.
Werd,je Eeleman zat tG Blugge

slecht gezind over het klein glae,
vo

veiLoopen l
- Ja, van cigon.

- 
Ewel, ec,Leuh g.rootel

Een stille wenh
Stantje Lievens vrerd dosr zif,n vader gezondon

een hesp naar hun eigenaar, een rijh rnnat gieng

korq,plimenten van vader en moeder fatsoenlifk ge
Zno, afs Santje nu zijn mandeke affgegeveu eD.

Flewel, manneke, heeft uader nog iets doen

in een -berberg en
want hig'betaaldc

nrto, .vraagt hii, zoudt g:e gaarne rneer Ëio

glazen en doe ze vol.

had, en dat hij daer stond'te wachterr rnet zijn kla!
zifn handen, vtoe8: mijnheer :

ger )
..--'t Doet, mij.nheel,

vooraleer ik weg kwa:rr,.
ik iets kreeg I.,..

aei Stantje, hij hceft nog gsze

dat i{< :rroest beleefd da,rr-ken al

Tandpijn.
Een boer komt bij een apotbeker in de stad' en vrn

of hiii geen rprdàel tegen tandpijn haril-
.* Wel zike.r, antwoqsdt de apothoker terwijl

den Ja*dbouwer eeDÊ flçseh met geeet van Salmi
onder den neus houdt. De boer neerht een, te krtaehtigc

20

J"l. - Ja, baa"; zoo dadelijk.

2L

h;nui.$ en valt plotneling gehacl beâwalrnd op den g,rond.
Nadst .trij wecr tob zich zelve ig gehornen, vraag't de
apothcker of hif nog pijn voelt.

- 
Ne"n, antw.oordt rnet gr,amachap de ahker,rrran,

ift had feene tandpifn maat rnijn vrquw die .tehuie is.

llij meende dat hct hietp.
Klaae was in zijn jeugd eohaaphorder gcwoeat en een

sÊhool hâd hii nooit bezooht. Toen hij soldaat'wer{ kon
h!'j b"t scbr\ifschriifù niet lezeu. Over.igene wae hif een
beste mâkker en bij de anélele ka'meraden gaar.ne gezien
wanù ùii wirt op alles raad. ûp aekeren dag ontving hij
eeu hrief, van zifn rnoedor. 'Kl.as kon den bdef niet
lezen, rnaar hif wilde toch zoo giraag den inboud er va{r
Weton, nochtans zonder dat ie*and dien zou lcennen.

Nu was goede raad duur. Doch Klaas voud hem spoe.
d.!r.. Hij verzocht een ,karrleraad, hem den br,ief voor te
lezen, en terwiil deze zullcs ha,rdop deed, hidd.
herrr de ooren dicht. Zoo hee.6t niemand, Ëehalve
iete van den inhoud van den br,ief ve,mromen.

Bii Eanfr:r rran sprthen-
Beenhouwer (tot zijn kneoht).* Jan, een beetje

.vanda4g. Er ie veel.werlc. IJqk eens de beenen af
mijnheer Da,teng, kap het nrggcstulç eena rvcg van
vrouw Flemen, sni,j de tong: eëns uit van juff'nouw Klita,
arrargcer de ribben eena van. nltjnhecr,Kalm,

Klaas
Klaas,

vlug
van
me'

Allee l(an niet ineens.



lh beu-al. bczig .da lever rrit te halan van bunrme
V]ug, dan rnoet ik den kalfepoot rrog doo)nagen vai
dokter Blit, vervolgene âe hertens rrithalen'van defri
orwêtr8an. Den kalfgkoF van den hotelhouda z"I, ilf;
rnaar latprr zitten tot vaqlâ,vond.

De purtier op de irs.

Reiziger. * IB er gia8eren bij u veçl
Vrouw. ..-- Bij ohs Fiet, ons land is

rnaar bii onzen Lurgemeeeter, die 3'00
sneelrw.

Goed geantwoord.
Een dame zamelt geld in voor de

bare beurs uit tot een ijkaard.

- 
Ih heb nieb, aegt detre.

- 
Naern. er dan uraar uit, rnifrrheer,

zulhen dat r'k inzasrel.

Onscihuldise twiifel.
Ie er bezoek geweest, Marie ?

Ja, mevrouw, iemand- in een auùornobiel.
E.n heer o-f eerr dame ?

Dat zou ik rrieù ku*nen zeggen,
waa Yan een dame, rnaal de 'kleeren

In tt

,>t

Portier (op een plalckaat wijzenil). Het
zit

iruren varx
nret

honden
gelezen ?

rs tep. strengstr ver,boden I Hebt se

Brszoeker.
- Ja, maar ik .neem er ook geen rrree, ik

.dat

fbn"g er lmmers een I

aneeuw gevaT.lÉn il{

maar 2 are groq{

I Reohter, 
-iniet vreemd.

Ik heb uw gezicht nog geziea. I,Iet is m{i

(levangene. Wij **"n samen
F.cchter. _- Onuin I
Gevangene. 

- Ja zeker, gij lijht
ben ook zoo oud.

schoolknppcrr-

ongeveer viiftis eE

axlne$ en

wÊnt 'I is

merrrouw. De
varn een 'hee[.

Een, slimlnêrik.
Flo,teibezoelcer. Nu, J'an, hoé bevalt heb hier in uw

;niewve bouekking )
Eetinlrâe. 

- O, ih daak u, hedl goed, mifnheec, Âl-

Bediende. 
- 

U/ê1, zij'wilten maar rriet gelooven dal
æiri nooit drinkgeld geeft.

Een gezondr lânilstreek.
Dorpeling. 

- 
Of laet hier gezond ia ? li< geloof fuet

rw:el : toen ik hier kwaur, woog ik dettis kilos on tùrans
:E{eeg ik el hondcrd-

Vlrce:nêeling. -.= Erl ds da't
Dorpdin Neeq, niet'

ik ben nu 38 jaar, dus is het

lang geledan l '

zoo crg lang. Wacàt een"
29 jaar geleden.



Hij, kon htt ni€È ini* æee3lt.

.: W,anneor komt de lokaaltrcin aan ?

Die kan nu ieder uur aankomen.

Zou bct hêhcû ?

waaro::n hebt gij uw liousen vcrkear.d

- 
Omdat zij lcapot zijn, nroeder, langs den andereri

hant t

Vacantierust.

-: Aangenar,re vaoanùie sehad. ?

- 
O, heerliik. IIc beu.€rgens geweest, \À-asr g€en

ziekgcedschap was, dat drie keeren daags speelde:
bedienden die op drinkgclà aasden; geen extra onkoeË
voor alle rnogelg*ke Élingen.

'Wat een uiçelezen oord I \ffaa,r zift gij dan to.i
geweeet ?

- 
Tluis t

't 7nu wet kunnen.

Heer (tot zijn lcnecht, die een fout begaau heefn).
Jun, ik geloof, dat gû orrd. wordt.

Jaro. - 
Ik sdoof het ook, rnijn\elr; rnijn vaJir ie.,f

mineto ver in de tachtis gewolden.

24

Rei'dger.
Beambte.

- 
llgsj6,

gedaan ?

.*-

!..:.-:{i:' ld

1l :_Ll -.tçr'
t4
Eit -;J4

>il
Ë*r
é:t

ir
,4

,fi

I

\
flr

It

i 
_ #lâtrbos (tbt zeezieken Fas{âgier). 

- 
FIet zp.l betoren,alo.-we uit de g<rlf van Bislc*ye Ji",'-il"rr... 

-r.-r vvteru"

I ;lyeer.-I".:. hoe,.. 1""g... iuurr dat... nog l
L *"T""r. 

-.AIB 
'r ont v,.arj voorspoedig gaat, miq,

"Èuren dagen, mijnheer t



ÎeR.
trsk

Iiet E:ramen-'t Is al heel lune geJeden, en 't was
De sehoolneester wan Zonn.g"m
naar de pastorij.

, -- Meneere de paetere, zei $ij, de sohoolmeester
den ]aatsten adern uitgeblazen.

- Ja, Pie4 en 't is een g,rioot veriies voor de
rneente.

-'g"fr, bab, zoo g.,oot 'oi"t...
h"ln zeer wel zou vervangerL

- 
Eerr goeden schooLneeetere is den d.g va, .

dage lastig orn vinden, Pier. Maa,r als gif "; "; k't zou ,mi1' veel hoo,fdblekeud geepaa,rd z-i;n, zei de
toor oolijrk.

-,-- Hii en is niet venre vaq. u, rneneere de pastele.
'L, g.-maa,t' rechtuit s-p!ekpn... 'k HeË ilc. gcestiing
schoolmeeeter vn n Zonne.g:em te worden.._ Maar grj, Piçr I Hq ge ]aat me wer,sohiebea t

- 
En't ie uoc.h zoa, eù aonder op ran eigen tq

fen, 'k kenne goed mija geleerdheid.

- 
't Êo sprelie u niet tegen.

- 
É* 'k heb handen 

"ls h"*"r*.en zou de
heid uit de jongeus elaan...

_- Maar, Fiel, ge Lunt gij geeu sohoolmeester wor
Ge hebt gij toch geen diploom.. , . ,r.

- 
Bah, bah, met al die trunten van"een diplo$'k en heb ilc dat niet noodig ook... Toe, toe, eld

wih, ben ilc sohoolmeester zonder dipJoom.

26 molgen.
.)El

in \[/esLVla^qnd
was dood, en Fi

lrce

rnij doen noernqn. 'k rl{oet ik voor zeven j ongene zor-
gen I \Faarqoorert Êltijd '1 woordeel geven aqn een
'vreesrde ven een andeËe parochie ?

- 
'1 ls waar... Luister, ge moet exarren doen- voor

eon diploom... maar ge m.oog,t het bii rnif doen. Ik c" o
eqn vratc stellen eo als ge dio goed beantwoordt, zijt gc
sohoolm eoster van Tonnegem.

vraa€ mâar oP,
ister goed. Tfie was er de vader qan do jongens

van Zebedeus ?

- Jar,naa,r, naijnheere de pastele, ge wi(t mij pnkken !

te komt daa,r rnet een vrage, die zeven advokaten niet
zoun lcunnen vinden en ge zet roij daarvoor...

* Fla, 't is de wêt, maâ,r ik geef u vier en tr^rintis

o,
l-rr

i,!!
ge

weet iema,nd;

uTen riid.
No,
de

als 't

Zjn vrouw moest hem
Pie,r wreef verbaasd zi,jn

alzoo is... Zeg ze nog een keer.
herhaalde de wraag en Pier trok naar

stille is

viel
den

En herder
hui.s.

- 
Vveuerg ! riep hij, steek zeere de jongens in bedd"

en kruip er ook in, want 'k moete den heelen naoht
strrdeeren. De paster heeft rnij daar een vrage geateld;
die zoven advokaten niet zoun kunnen vinden...

- En dan gaat Srf z. wel vinden, zolcer I spolte
'Iriene.

- 
Zwijg, zrvijg en dse wat ik zegge, dat-

in huis en ik kunne peinzen eD. shrdeoren.
Zoo Pier eette zich nevens de stove.en... al gP,uw

in slaap. welcL,en andêron
oogen uit.



- 
Ehwel,

- Necr
te vîEgen...
doct.

zelcer

al

lange

Yroçg Trien.
gecn doen, Yarr uoo
qldcen, dat de tr>6ÊtËtÊ

weot ge
ik I Dat
't is om

et

't
l8

mrl

nu?
ook
tep

yan de jongens van onzen gebuur Siseea

De man dacht even na en rieP
Sisçen Eoone van. eigorr I

Ehwel, nu r,Yeet ge't andere
Gevonden I juichte Pier en

:nâat de paatori,j.

Wa.t dqn ?

Atre
I

is het
ik het

7-es het algelijk
meer dan alleene,

een keer. Met tweeËn kunt

Pier zoi het.
O, eid BBul I riep Tdene. Én moet ge

voor pern?en.
daar

- 
\'y'6gs gij het dan ]

ie er de va
Boone ?

sÊrr
E$

- 
Mau3 jaak.,. en sefifeus. AIIez, wie

trolc de klinke haast over. De maarte kwann
naat voor, vreezende dat

borq,hting wae.

- 
Vaar is meneere de Paetere

zi,jn dat nu manieren
Meneere de pastere, zeg ik
horder verecheen op al dat làwa*i en kcclc

vinde, ge zoudt het gij vinil

ook I

stormde dc detrr

het voor een hnarlii

? hijgde Pier.
I

I

rccht

De
lachend naar Pior.

28

rruJn

tLl

wal

Dcze bulderde, dat
Ineneqre, ge

dat ft-' Ien, anders zou ik nog gelcomen zifu.

- Co"4 Boed, en zeg rnij uu, .*4i+
rran de jorrgens van Zebede,us I

- 
Ha, Sissen Booue v.ag eigen I

Fior Looze is nooiù echoolmÀt""
't'vorten. Neen, hij was niet gesÉrhikt

- 
Ais urijn baas zijn woolden nie,t intrekt, zat ilc uit

dienat gaan.
Itat zei hii d".l I
Dat ik een andèren

VaIi.
Rechtar. _- Beklaagile, gij zegt, dat àeze geruige u:raltijd lswaad deed. Hoe dan ?

post mort zoeËen-

Belclaagde (die het berocp van bedelaar rritoefpnt).
O, mij,nheer de rechter, altijd rreiterde hif rnij- Wae

blind, dan ethl hij her gdd uit rniin schoreltje; vras
l:.k trcufcl, dan pa.kte hrl mrJrl krukL.en ear liep Gr râec

ilc. doof dan schoot hij eeo. zevenknaller aan
a.f, om me te laten verechriklcen, [k ton zoo

- Ha,
:foen, hé.

rnen het buiten wel hoo,rren kon :
peinsde van mij te'hurrni:n pak-

_ \ffeet
_- Allea

ge 't antwooïd. l
al.lez, 'h wist het op rnjnder darr eeo kwar-

viilde val-

.is er de vadcr
(

van Zormegem ge-
voorz.iju tar{c.

tier. 't Is u gieteravond' niet meer lastig

tt

waa
oor



uooit in rnijn rol bliiven en rni,jn Êerzen"rn beroeg
oofenen, rnijnheer de reohter.

Æ.-i*;

Oneeduldig.

-<fn-

r*ËÈ\$.*':!:

d*

Straatjo, ngen. *
looh voor{ I

mijnheer, zet rru o* *ood^lii

G-r

.\l I /{

5$

Toe,

Il
!
ri

J

+
l.

t

I

.;*

)

I

F{ij had heer en wat hij vins I

..t

'"_ '*a*,'i



handeling ia aangeklaagd). 
-

die wegens dier
Hoe lcwaamt gri e

too, het varken vtn uw , uurman zoo 'le slâsn l
Bekhagde. - Verrbeeld u eene, mijnheer de rcahto

dat gij dat varkcn waart, en wroette raet uw vuile equi
t"ijn Fas bezaaide akker om, zeg nu eens ronduit, pou-d
g'ij dan geen goed pa& elaag verdiend' hebben ?

Vrederechter (tot een boer,

Fgtiat. 
- 

Ik kan 's nachts rnaar
Arts. 

- 
Dat zal uw geweten zijn,

laaL omdat'ge mijne rekeniqq vaû
niet hcibt betaald.

-Easre.
konon-

Eedelaar. 
- 

ffiq1 aile genoegen? rrlevrouly.

Daddjk BerËi.t.

- 
Ben je daar atw,eer I IL. zou elken

qiet slapcn, doL
dat u niet mcd
vorleden jq"

Ealr vergdiftins ! ..

Een kleine wed<.



Z$'arûG Kæ... ..
De Hdtr ult de

Kùd Cogge

Van A. HANS rersr*tijnen in deze Kinderbibliotheck'
Drb maadcn ooder do ærlrw ...... fr. i5!

D

llet WonderttË Gracbcûap
De longe Vtucfrtc@
Het Kerdrmeùlle ...
Dc Mccbpbcbe Toren o Jcf Dmyn ...,,....
lltfillcn TGll....
Beter oen lap dan een echeur
Harten vas Goud..
Iq 't verdronkeu land van Sae{tinge, ..........
De Fee van den Kluieberg..
De ZinneloozËo te Ghecl

Hut op dc Heide.
Paetor vaû te Lande (Hugo Verriest).,....

De Klokvan Stuivekeuekerke - Jantje van Sluis
{ endere.

Vraag ook

Kerllrgalaod (in

week verechiint een werkje.

: (voor oudere jongens en melsyes;

.. fr. 10,t1
Oroenlnghe ol de $lag der Gulde48porm ... fr. 7,50
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