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1. Àanhouden is gewonnen, zei Pummels, en hij kleedde zich nlet
uit als tt aan vriezen was.

2. De aanleg is de helft van 't huishorden, zei de man, en hlj legde
zijn vrouw aan 't vuur.

3, Aardappelen zijn goed çten, als er wat bij is, zel Panse, en hij
at worst met bloemkool.

4. Stel niet uit tot morgen wat ge vandaag doen kunt, zel ile vent,
en hij plantte aardappelen in de sneeuw.

5. De aarde is gerezen ol de hemel is gedaald, zei de sterrekijk€r,
en m€n hail een meiblad onder zijn stoel gelegd.

6, Dat lijkt wel een verguld ABCbordje, zei de boer, en hij zag een
notarisbord met vergulde Ietters uithangen.

7. Zozijn wij allemaal, zei de vent, en hij alleen wâs ros,
8. Dat is schone alsem, zei de boer, en hij zag een bos wouw op het

venster liggen.
9. Die het ambacht verstaat, krijgt het werk, zei Jan de snijiler,

en hii kreeg in de paasweken een paar kousen te verzolen (of : een
oude broek te lappen).

10. Dat is een anjer, zei de boer, en hij at vijgen.
11. Dat is flink, zei Gerrit de smid, en hij draaide een anker zonder

ijzer.
12. Dat is arbeiil, zei bakertie Butters, en zij peuzelde een zout

scholletje.
13. Het liikt wel verloren arbeid, zei gekke Dries, en hli wilde de

zee leegscheppen.
14. Te rap gesproken, zei de koster, en hij zong Alleluia op Às-

woensdag.
15. Dat is een knappe baars, zei Teeuwes, en hij zag een walvis

zwemmen,
16. Alle baat helpt, zei de begiin, en zij roeide met een naakl.
17. Alle baten helpen, zei de begiin, en zij roerde haar pap met

een naald.
18. Alle baten helpen, zei de mug, en zli piste in'de zee.
19. Alle baten helpen, zei de wolf, en hij hapte naâr een mug.
20. Geen nutteloze bagage, zei Simpel, en hii htng zijn botten op

z'n schouders.
21. 'n Vuile bagage, zei Klopper, en hij hail in een hondekot ge-

slapen.
22, Met vragen komt ge overal, zei Klomp, en hij vloog in de bak

voor bedelarij.
23. Dat is een bakkersproef, zei Govert, en hij dweilde de oven met

een oude pruik.
24. lVie kan het keren, zei Lourens, en hii kreeg een bal in zijn oog.
25. 'n Vies barakske, zeizttte Wannes, en hii sliep in het hondekot,
26. Daar komt ge wel kaal aI, zei de vrouw tegen haar man, en hii

kwam van de lbarbier.
27. De barometer stâat op schoon weer, zei Plant, en zijn wouw

bakte wafels.
28. Die zijn bed houdt, is niet wel te pas, zei Jan, en zijn bed werd

verkocht.
29. Niets is beter, zel de boer, dan gezond te berl liggen met een

boterham in de hand.
30. Dat is bedelaars kost, zei de vrouw, zij en bakte eleren met

metworst.
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