
Ziruverbi jsterirg.

Recfrter. -- Gij hebt clus uw buurvrouw mishandeld ?

Beschuldigde. - Ja miinlieer, maar ik handelde in een oogenblik van
zinsverbijstering !

Rechter. - Hoe legt gij dat uit ?

Beschuldigde. - Bezie haar gezicht, mijnheer, en kijk hoc ik zelf toe-
getakeld ben. Moest ik niet een vlaagi van waanzin hebben om haar aan
te vallen ?



Uit den ouden tiid.

. ,. Een vreemde heer moesf met de diligence mee, zoo'n bommelu,agen,
waarin men reisde ton er nog geen treinen of trams waren.

- Eerste, tweede of derde klas ? vroeg de koetsier.
E,r was maar één klas, tenminste de heele wagen vormde maar één afdee-

ting. Doch de reiziger vroeg geen uitleg en zei op goed geluk < Eerste klas >.

Ep hij stapte in. pe cliligence vertrok. 't Was tusschen Oudenaarde en Ronse
eu tle r,veg rijst"en ddâlt daar. Aan een berg begreep de vreemde reiziger
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het verschil in klas. De koetcier hield stil, trok hei clcurtje open en riep :

< Eerste klas-reizigers, blijft zitten; tweede klas stapt uit en r"l'anclclrit clen
berg op, derde klas helpt den wagen omhoog duwen ! >

Dat herinnert me aan den koffiemolen, die trvintig jaar geleden, tusschen
tr?oeselare en leper reed. Die koffiemolen was eelt treiàt1e, e"n < Belpair >.
waarvan lokonrotiefjc, goed.renafdeeling en reizigersafdeelingen (drie klas-
sen) één blok vormden. En aan de hoogte van Zonnebeke gebeurde het meer-
;nalen, dat het treintje den bcrg niet op kon. De vrouwen en tinderen mochten
Ian blijven zitten, mâar manilen van goeden wil stapten uit, en ,hielpen den

koffiemolen weer in gang steken. << Djoef-djoef >, zuchtte 't lokomotiefjg
en als er beweging kwam, sprongen de reizigers weer op den trein. Dat was
in clen tijd, toen daar ook < gemengde treinen > reden, half < marchandise >;
lialf reizigerstrein. Aan de tusschenstaties mosst ge mââr geduld toonen,
'"r'ant dan werd er gcmanæuvreerd...
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Zijn wekkerklok.

Ilatroon : Wel, Jan, rveer eens te laat !

Buzeeljongen : Ik heb mij verslapen, mijnheer.
Patroon : Hebt gij dan geen rvekkerklok ?

Elureeljongen : Ja, maar ze loopt altijd af, als ik nog slaap. ruijiiltr',lr l...

Gm te lachen.
De reder:eering van det Boschkanter.

. Trifon ,,'o. .*n onverbetelijke rvi!dstrooper o{ pcnsjager... Hij n'ilcie
liraar niet gelooven, dat een jachtwet rechtyg4rdig kon zijn" God had konijrr-
tjes, hazen, patrijzen geschapeu, toen el nog geen kasteelheeren bestonclcri
zoo beweerde hij. << De wind waait voor iedereen, de zonne schijnt vcor ous
allernaal, als op den baron regent, vallen de druppels r:ok op mij.,. e.n ir.azen

ea konijnen dragen niemands eigendomsbervijs irr ltun peus >>. Zoc redc-
neerde Trifon.

Op een zekeren dag ku'am hij den baron tegen en Trifon rvas juisi tc
\i,ege naar huis met een vetten haas.

- Ha, gaillard ! riep de barou op zijn t<asteeF-Vlaanrsch, gij liebt dienen
liaze in mijnen busch gepakt..

27
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- Ik heb liem geschoten, urijnlieer cie baron.

- Ja, kij hebi picf, poeï, pal kedaan in mijnen busch I

- lk heb geen bosch, zoo ik moet u'el in dat van een anrler grrn. i{ou
komt gij aan dat bosch, mijnheer c1e baron ? Hebt ge het scl<iicht ?

Ah, non... ik hebbe dienen busch gekrijg van ini,ncn papa.

- Geertd ?

- Ja.

- En uw papa ?

- 4h... hij heeft dienen buscli gcerfci van mijn grand-pa1;a.

- Ja, ja, ik versta dat, n.ijnheer de baron , maa'r 11r,u"' gland-papa, waar
ïte.eTt hij clat bosch gehaald ?

- Ook geerfd van zijn papa..

- Neem nij niet krvalijk rniinheer de baron,'t is rnissclri,,,n :rl te kurieus,
ffiaal rlie papa weerr hoe ku,anr die aan het bosch ir

- Maar, kij verstaat ciacicle tocli... altijd van cler payt:r ... tot aait den
eersten papa kekrijgc'I. . .

- Geerfcl ?

- Ja, c'est ça...

- Àlaar clan de eerste papa o1 grand-gr"ancl-gr;rrrdi:,;-li,:i. 'n'jntt.L-r {Ie
barrin. waar heeTt die het bosch gehaald ?

- Ah... rlie heeft ciaarvoor geveki..., natuleilerncnT.
Nu, zijn rve er, rnijrihccr'de lxron I riep Tritr',r. l-, ti .,iii gaan er

nu ook voor vechten en hij gaf 't baronnetje cren stanrp rir-,,i,-i z;jn l-rroek en
zette ziin iacht voort.

Onderr-vijzelcs.
Jrank erft en 1000

Jan. - $iets,

-'- Jrn, \,.eronderstel dat tnv vacler van eeu
\,'an een l.rr-eT. Fïoeveel zou hij hebben ? .

tr ant mocrler hourlt de berrrs.

nicht 2000
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Doe dan uw best.

Stan u,as ai tien jaar gctrouwd, maar op zes weken na, was het ook tien
jaa.r ruzie geweest thuis. Stan had daar veel verdriet van. Nu, we moeten het
bekennen. hij had een lastige vrouw en ze verdiende den naanl van huispiaag.
Zekeren avond u.as Stan op bezoek bij een vriend, die met zijrr echtgenoote
heel goed overeenkli'am. Stan was jaloersch. Zie, dat moest toch een aan-
genaam Ieven zijn I Toen hij i'ertrok liet ziin vriend hem uit.

-- Wel, zei Stan aau cie deur, ik heb een plezierigen avond gehaLl ..
ûeen ruzie. Hebt gii nooit last tnet ulv vrouw ?

- O, neen, ant',voordt de vriend.

- Maar hoe doet ge dat, om altijd in vrede te leven ?

- Wel, dat is geirakkelijk genoeg; ik ben altijd vriendelijk tegen nriirt
n'ijiie err geef haar dikr,r.ijis een kus. Probeer dat ook eens.

En Stan nret nieurve hoop naar huis ! Nu had hij 't vast. 't 'Was waar
roli... hij had:,1 in langen tijd zijn vrouw niet meer gekust. Maar hii wilde
her nu doen. 't Zou juist zijn, als in den tijd, toen ze nag vrijden.

I{ii kamt aan zijn }iuis en belt. En zijn vrouw doet opcn. Stan r,;rlt haai
;rl cien hals en drul<t haar een fernren pieper, zooals zc in West.Vlaanderela
zeggrn. oD elke \\:a1rg. ,'.\aar.ziin 1:rou\4/ begint te uteeiicn en te gillen.

--'i{arr u-at is er'. i4;at is er. ntijn lieveki''! vraagt,stan ver-schriki.

- O. r'anclaag gaat alies rnis ! siril<te ze. II< r,iel in de'kair.lci.cn brak de
r{choonste :-aas. De irr,'nrl tlok al hct liittu'aacl ','an cle irieck, cie rricicl ls u"eg-
iiÉ,,rollcn r:il iot siot Ir;r rlen t;ag, koitt gij clrr.rrtken tltuis.

- 11ç dronl<en. rriin schatje ?

- Wel ia" aurlers zoudt ge rrrij niet kussen en lieveke en schatje nôefferr.
T(rel] \',-'r-lo0r- Stirn :lle,r n]oed op betÊrsclrap...

Ffli zou blijven wachten.
Kivispcl zei aïtijci ;:.an ztitt vrou\r,'. clat ilij ee!rs \roor zakcri rt,,:g ilr()r.i',

:xaar rap thr,ri-s zcr-r zijn. En rran \ierdoùlde hij iu een hcibcrg en trok den
laaisterr u'eg.01r eur er,,on(i }lr,,,arr hij rvcer uit de << Goudctr Krone > en hij
hacl r.'oor.zekcl veel zal<en geclaan, 

"\,âni 
de nu lcege straat was nog te kl,:in

',:'r,)r hL,lil. I($,isIr,l l,rurstr, \ ait '.!çll ernen lantaarnpaal tcgcrr derr arrdcren.
< Pard.on, rneneere >:. stcttelCe lrij telkens. Maar als eiat nu zoo reeds 8 of
10 reerrrr gubcrrltl rr as. grrar.l<te irij 'l spgI rrror; hij zettc zich op het gaan-
pat"1, en grornnielde : <( \ve zirllen rttaar best rt'achten totdat die processie
vtror bii is >.

Een voorstel.
Er:n i,lektriscire tranr te.Artrverpen zat geheel vol ... Ja er rvas zelfs geen

staanplaatsje rlieer.'En ioch (lIopg een jonge vrouw nog door. Het platform
.,ias geheel bezet. Maar de nrerrschen tnaakten zich zoo dun mogelijk en cle

ir,,fr\rl gr'raakte zuo in het cleurgat... En voort rced de tram. Iecieren keer'. dai

29
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dc trarl een sproitgctjc vooiuit dcecl, viel cle vrouw teiug cn dan lor,.anr ze
terccht in cle arrncn van een ctikken mijnhecr, die op het plarform stoittl.
, Tr;en clat nu voor dc vierde rnaal gebeurcl was, zci tlc rtrijnhccr i<alrrr :

- \/erschootting. rnadam, n.laar zoudt ge niet beter in rnijn ârrnùi1 blijven

Een slaapmiddel.
Wiebel lecd aan slapeloosheid. Hij harl allerlci ;r;,rltlrl'i1es gep:oi,.cclt:,

r.raai' 't hielp niets.
Een vriencl raaclclc hern aan, zoo gauw hij in tied lag, tr gaan tellerr. Dan

zotr ltij zeker spoerliq irisluirncrcn.
rit cicn voigcnciôn dag vrocg tJc vriencl : << Hebt i3t rlijn laaci gevolgci

te luile n. tot gc iu slaap vielt ? >>

- 
ja, zei Wicbel, cn ik tclde tot 2M00.

- 
En toerr vielt ge in siaap ?

' 
- 

h,reen, 't was ochtend en tijd om op te staan.

Een slimolerik"

- Jarirjc, zci rnoecier, toen gij uw vijf karaniel.s nlcI r.t\{, zuster vercleel-
ilet. gaaft gij ci lt:rar cian tt'ie ?

- 
l\gi1r, rnoc,iler ! Ilet ivas gccn pael, dus ik ât er ttn op. alvorens ik

Za r,EgOil te rrelciçClcn.

Ge ni-rcet u liunlæn bekei;;e;r"
ir.t1-brrcl'tts iie.l zijn spicgel gcbroken, en toen hij zich nroist schereu.

strrriil hij d:rar te gapcn. Scheic'n zonder spiegel is geen ding ! <'t Is niks, '1

zei l-uybrechts, < 'n luensch moet slinr zijn in cie werelci >. en hij nanr zijn
pr]riiel van tlerr r,rrand, zctte'i vôôr zich, en begon tc scheren.

Ean vergissing.
,I{rop u'as te Brusscl. ln't hotcl ra.'aar hij gcwoonlijk afstapte, tvas er

ucui plaats meer om tc slape:r. < Er u,as n-og wel een bccl voor twee >, ze i cle

grooln, << maar er ligt al ecu ncger in >>. Krop" clie in geen kleirt gerucht rrer'-

schoot. aanvaartlcie de plaats if 2. << Maar >>. zei hij, < 'k moet gervekt r,vor-

<len. rnorgen, oln 6 uur, er1 vooral) mijn zu'arten kanreraad nrci lvakker
ruraken ! >> 't Wertl beloofd, eu Krop sliep clen slaap dcr gelukzaligcn bii zijtt
tùnkenden << neger p, die niet cens den beclgenoot gewaar r,''erd.

Rond middernacht echter schixrt de neger, die < voyageur > in schoen-
blink rvas, wakker, en toen hij dat wit wezen zag, vontl hij niks beters dan
rnaar, s.tillekens Krop zoo z''vart te srncren als hijzelf geb,orert was. Krop
snorkte door...

's Morgens, op het gestelde uur, werd hij gewekt. \'o<lrzichtig kroop hii
er ui,t. Maaf toen hij aan zijn lavabo zich meende te w3sschen, en in den
spiege! keeh viel hij haast omver van verschot.
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<< Die stonrnrcliugen >. ilronrde Krop, << 'k heb het hun tot driemaal loe
gezegd, dat ze niet mochten missen, en nu hebben ze toch dien neger gewekt
in rnijne plaats, rvant hij staat hier voor de rvaschtafel >.

Een goede aispraak.
Karel ging naar eell kindcrfecst. Zijn rnoecler deed hcnr beloven da; hij,

;ndien het na afloop van het feest mocht regenen, niet te voet zou thuis komen
mâar een rijtuig zou nelnen. Het gelcl er voor gaT zij hem mee. In den io,rp
i,an den avond begon de regc'n te stroomen elr rnama verheugde zich. dat zij
alles zoo goed met haar jongerr had afgesproken. Met clat al komt Karel orn
tien uur druipnat in huis. < Wat is clat nu ? Ik had u gezegd een rijtuig te
i'iemen ! > << Dat heb ik Gok geclaan, nioecier. 

'Àr4aat 
ziet ge, ais ik met u eens

rijd, moet ik altijd binnenin zitten. Nu ik alleen was, hcb iir bij den koetsier
ep den bok gezelen. 't Reqende rvel eeu beetje, maar 't ..','ars toch zoo ple*
zierig >.

Waarom.
Een kapitein exerceercie cens met zijn nianschapp.:n en bei'ispte den

rnderofficier o!'er'zijn onhanciighcid. << 'î is sclrande >>. iie,-' hii uii, <1 ffioenl

,nij maar gerust een ezt-:l ! >

De onderofficic'i lireende niei goecl verstaan te. hellbeir, t:r zelTs to+:n ci'ç

kapitein zijn bevei hcriiraalde, durlde hij het schelti.,.,'ocici ;r:er uitspreken.
< Datlclijk zeg ik u ! > bcval de kapitciir.
<r Nu als 't moet : ge zijt een ezel ! >

< Juist zoo ! >' hernam de officie'r, << maâr \veet X- irir vr'ââ,iolli ik eer:

ezel ben ? Ourciat ik u tdi onderofficier bevorderd heh ':.

Een Raad.

Jan ('toi de herbrergbazili'i . Triene zoudt gij rneer bit-i- ,,,,'illrrr vcrk',!-){'}(jn ?

Bazin. Ha zekelr, Jan, hoc nreer, hoe liever !

Jan. tù/el, Triene. neem grooter glazen en schenk ze vol !

De twee slirnste slned€{l.

Een rijk heer kreeg aan beide zijclen van zijrr ri-onii,g eerr sririi-lst. Nu
had hij door h,et vreeselijke geweid dag noch nacht eenigr' rLrst meer. Trlerr
het niets hielp of hij beide .rnreden al smeekte toch een beetje zacftter te
harreren, begon hijhun allerlei voorcleeltjes'te beloven, indien zij maar wilclen
verhuizen" Eindelijk, na hun goede sonrnren te hebbeu toetiezegd, sloeg:n tl,:
twee smeden toe : nu. clan zourlen zij verhi.rizen. In zijn o\/ergroote biijdschap
over hun aanstaand vertrek, boocl de heei hun'nog een afscheid.sntaaltijcl aan.

ûp lret einde van het rnaal, nacrat zij zich ter dege te $oed gedaan hadden,
vroeg de gastheer hun, wààr zij nu voortaan\,/an plah waren te gaan rvonen ?

< Wel niilnheer >>, zei een hunner, < Jan komt in mijn huis en ik ga in 't ziine.
Zoo verkutzen we allebei, onl u piezier te doen ! >
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WEKELIJKSCHE RAADSELPRIJSKAMP.

1. Welk kleedingstuk kunt ge maken van /a baal, Ya, riem en sÂ boek ?
2. Het eerste deel vindt rnen in eene school; het tweede deel is eene

vnreht. en het geheel is geld.
3, Voeg lij een rvoord, trat omgekeercl hetzelfde'blijft, een letter en ge

krijgt ee,r cieel van een kerkklok.
4. Wanneer merr in.een lrchaamsdeel van een dier, de r verplaatst, krijgt

ll1en een cleel van dorp ol stad.
5. Mijn geheel is een vogel : urijn eerste deel is een nuttig dier, mijn

tweerle eet ge gaarne.

Opl,oosingen worden verwacht tot en rnet 18 Noverubet aan dit adres :

J. VAN DER ME!-ILEN, Antwerpsche Steenweg, 55, CONTICH.
r^trtder de gocrle oplosse.s r,r'r.rlclcn Tien boekerr verloot als.,Dc Dootl i;.

Vlaancleren", ,,Grat aan cle Zee", ,,1)e Vlaamsche Bosclll<erel", ,,De pastoor
van Lapscheure", ,,De Dochter van cien Smokkelaar'", ,,l{ct Maagcleken ven
Àtcesen", enz.....

(-)plossingen buiten tijd ol niet aan 't juiste adres r,rpgeslrlurd, komen niri
in aanmerlring.

Gij moet u kunnen behclp-
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