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31. Overal is bedrog in, zel de Westfaalse koopman, men maaktzells
de panharingen en eieren ook al kleiner.

32. Ovèral zit bedrog in, als men maar kans ziet geld te winnen,
zei de vrouw : in mijn tijrl waren de perziken wel driemaal groter.

33. Doe mij dat eens na, zei Gerrit, en hii brak zijn beide benen.
34. Willen en kunnen is eender, zei de man, en hii brak zijn been.
35. Ik zal met dat beest niet hollen, zei de postillon, en hii ging op

een ezel zitten.
36. Sta op, lui beest, zei Gerrit de snapper, en hij zag een dood schaap

in een wei liggen,
37, Dat is een zoet Iiel beestje, zei Pieter de Noorman, en hij zag

een platluis.
38, Gelijk aan, mijn beestjes, zei Jan Louwen, en hij spande zijn

wijf met een paard voor de wagen.
39. 'n Mager beestje, zei Vogel, en hij knabbelde aan een speldenagel.
40. Alle beetjes helpen en alle vrachtjes lichten, zei de schipper' en

hij smeet zijn vrouw over boord.
41. Beetie bij beetie, zei de wouw, dan komt de ton vol, en toen

maakte zii boter,
42, Dat luwt-een beetje, zei de reiger, en hij zat achter een bies.
43. Spoed u een beetje, riep de trompetter, en hij speelde drie maten

te Yroeg.
44. Alte begin is zwaar,zei de dief, en hij stal voor de eerste maal

een aambeeld.
45. Slecht begin, zei Polle, en hij kreeg een valling met Nieuwiaar.
46. 't Is redelijk, zei Pauw, en hij begon te ianken.
47. Laat ons beginnen, zei luie \ilannes, en hii had aI gedaan,
48. Behulp in ailes, zei boer Baeten, en hii spande zijn wijf voor

de ploeg.
49. Als bekènnen maar herdoen kon ! zei Hannes, en hii was getrouwd .
50. Ik heb mijn bekomste, zei Hânske Klaver, en ze hadilen hem

twee blauw ogen geslagen.
51, 'k Heb mijn bekomete, zei Vink, en hii had twaall pannekoeken

binnengespeeld,
52. Kort bèraàd, goed beraad, zei de wolf, en hij hapte naâr het

schaâp, dat hem ontsnapte.
53. Na rijp beraad, zei Joost, en hij wachtte zolang om de dochter

van ziin buurman te yragen, tot een ânder ze hem voor de neus
weghaalde.

54. Naar het valt, zei Uilenspiegel, en besies neus droop ovcr het
beslag.

55. Elk zijn best, zei de man, en hij at de pap van zijn kind op'
56. Beter vandaag dan morgen, zei Krelis Louwen, en de beul sloeg

hem de strop om de keel.
57. Ik heb al génoeg, zei Joost de Plug op het schavot, en de beul

was pas begonnen.
58. Ik kan dat kittelen niet velen, zei de Veling, en toen deed de beul

de strop om zijn hals.
59. Wat nieuws moet er wezen, zeiden de dieven, en zii hingen de

beul aan de galg.
60. Verkopen is niks, maar kopen, dat is erger, zei de vent, en ziin

beurs was plat.
61. 'n Groot bezwaar, zei Suske, en hij woog honderd en tien.
62. Een goede biecht, zei de boer, doet €en goede absolutie bekomen.
63. Dat is me geen kleln bier, zei Ko, en hlj tapte van 't az{nvat'
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6!. pat is uitgemaakt, zei Bots, en hij ledigde het biervat.
65. Daar vliegen witte bijen, zei de neger, die het voor 't eerst zag

sneeuwen.
66. Ik kan niet verder meer, zei de kikker, en hij zat met zijn billen

in 't ijs.
67, Daar ligt er een yerdronken, zei schele Piet, en hij zag een blaas

op het water drijven.
68. 't Bloed trekt, zei de boer, en hij kuste zijn kall door een door-

nenhaag.
69. Dat zit me zo in 't bloed, zei Dorus van kromme Jaan, en hij

hinkte.
70.
71.
72.

73.
74.

75.

76,

Eiger hloe4 trekt, zei de boer, en hij liep achter zijn varken.
't_Zit in't bloed, zeide muzikant, en z'n kleine huilde bij de doop.
Nu heb ik het boedeltje op de wagen, zei de duivel, en hij kruirle
een oud wijf.
Amen, zei de koster, en hii deed het boek toe.
Dat is een troosteliik boek, zei de boer, en hij las het zevende
boek van Esopus over de kikvorsen.
De boeken maken sommigen wijs en anderen zot, zei Polidorus,
en bij las Uilespicgel met Hebreeuwse letters.
Vatten is niks, maar verstaan, zei Simpel, en hij hield z'n boektt onderste boven.

77. Die met zijn zelven boft en deugt niet, zel de vent, nnaar IK ben
goed.

78. Werken is zalig, zei de begijn, en ze droegen met z'n drieën een
bonestaak.

79. Zijn dat nu bontwerkers, vroeg Jasper, en hij zag een hond, die
vol vlooien zat.

80. 't Is erg, als de boog zo gespannen is, zei Kees, en hij had kromme
benen.

Q!. Dopp" ! zei Naas, en hij viel van de boom.
82. De boosdoeners moeten gestraft worden, zel besie, en zij zag

haar man op het rad zitten.
83. Daar kan een borrel op staan, zei Piet, toen hi! twee kroegen

voorbij gegaan wasr en vôôr de derde stond.
84. Dat is llauw, zei Wannes, en hij schonk z'n borrel vol uit een

fles wljwater.
85. Ik doe mijn best al, zei Bommel, en hii dronk maar negentien

borrels meer in plaats van twintig.
86. Ik zal me morgen bekeren, zei de dronkaard, en hij dronk vtjf

borrels om koeragie te hebben.
87,'t Zal u bevallen, zei de gierigaard, en hij presenteerde een

borrel azijn.
88. Totaal verkeerd, zei Bommel, en hii nam zijn botten voor hand-

schoenen.
89. Boter bij de vis, zei Smout, en hii betaalde niemand,
90. Dat is vergeten, zei kapitein Schiijver, en hij voer zonder boter

in zee.
91. Verse boter en vers brood is miin dood, zei de man, en hij at

het geerne.
92. Ik trakteer, zei gierige Schuit, en hij tapte botermelk.
?1. 1! ls te laat, zei de ekster, en zii had de bout in 't lijf.94. Hoe stiller hoe beter, zei de oude vrouw, en ze zat in de brandnetels.
95. Alles in bravigheid, zei de baanstroper, en hij gaf de bestolene

een boterham.
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