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96. Altes in bravigheid, zei Jan Lapal, en ze haaldeû heel de dag
gevochten.

97. Éravo ! rieo zatte Teeuwcs, en hij stond alleen'
9ô: IË ilil.iôdt îie utii tiet lézen, z-ei besje, en de spotters hadden

er de glazen uitgenomen.
99. tii; b"r;er tt"èiiîeet bezittingen, zel de iood, en hij krauwde zich.'

100. Nu leven wij als broeders, zei de iongen tegen ziin vader' en zlJ

zaten in een kroeg'
101. All; to-t te pas] zei Diktus, en $i lalte zijn broek met kârton'
iôi. C" brengt het er proper af, zei Potte tegen ziin Yrouw. en ze

schrobde ziin broek met een bezem'
103. ;iZitÀ;il;ià-ig tctièet, zei Lonke, en hij had zijn broek averechts

aan.
104. ôii' zult winnen, zei advocaat Griipincks, en hii sloeg op ziin

broekzak.
105, ;iàè-grôËr bron, hoe minder dorst, zei Teunis, en hij zabberde

aan de brandsnuit.
roO. Sc-rroonlôtgôd;â" is half verkocht, zei de bakker, en hii legde

scschilderd brood voor tt venster.
107. D;t-kfi-O* fiuine niet trekken, zei dikke Wammes, en hij zat

zelf op de kar.
108. 

-D;t i5 ôôni"ttone bruinvis, zei de boer, en hij zag een vlo in een

wateremmer zwemmen.
109. i;;i;A;i"rtône buit, zei Piet, en hij vond een doziinstinkeieren'
iiô. Hôt is een vette buit, zei de visier, en hij haa,lde een walbaars op'
iii: Dàiiluii ats een bué, zei Bobbel' en hii trok een kindelias-aan'
iit. H;i nodigste eerst, iei de boer, toen hem.ziin.buren haalden'

om ziin kloe uit de sloot te trekken, en hii stak ziin piip âan'
ll3. Waiii dat voor plukharen, zei Goosen, en hij zag zijn buurman

met zijn vrouw worstelen'
f U. ôai-nioet stijf ,ijn, zei Pook, en-hii h-ad-cement in de pap gedâan'
iii: ÂtË ùntiel't, iei Kosse, en uii li4d {!n laâtste cent-versnoept'
ii;: AË't "ù+i-iiËiièiii 

*a"i war t altijd hetzelfde, zei Snur, en hii
had geen centen mecr.

ff7. iSaaiziin-ei tog g"noeg, maar ge moet ze kunnen vlnden, zei
Dobbel, en hij zat zonder centen.

rfs. WJiuiien *ai gaan beleven ! zei Toontie Spin, en hii was cham
petter benoemd.

119, bat is di confrater van de duivel, zel Jorden, en hij wees op een

moor.
120. Altiid niet, maar rtikwijls wel, zei Pomp, en hii was maar één

dag nuchter.
l2l. De'Oâdèi ziin zo kort, zei schippcr Cecrt, dat men alles niel

onthouàen kàn, en hii had zijn boodschap vergeten'
122. EiI-é; Èoààe aag, 

-manneri, zei de vos, en hij stak ziin neus

in het kippenhok.
rzs. ôoôàe;--dlg, o âtt"n ! zei de vos, en hi! kwam in het ganzenhok'
124, 

'{et 
wordt Éii de dag slechter, zei de oude vrouw, en zij l(ocnt

sprot voor haringen.
lzs. iiàiiai vananug""en hete dag ziin' zei Maartie van Assen, en zii

moest verbrand worden.
tZe. ti ls een schone dag, zei de mulder, en 't waaide'
iii. Niâi il-fi;;en uii3ielen wat ge vandaag kunt doen, zei Kwik'

en hii at voor twee dagen.
128. b;I Ûe"aii toe, ""i 

Kfrispel, en hii kreeg een dakpan op ziin kop'
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129. Dat is beleefd, zei Sopper, en hii deed ziin decoratie aatr om
ondertrouw te doen.

130. 't Valt er wat buiten, zei Simpel, en hij paste het deksel van
de koeketel op de mosterdpot.

l3l. Denk geen erg, zei de krokoilil al wenende tegen de man, en hij
greep hem aan.

132. De deugd in het midden, zei de duivel, en hij ging tussen twee
kapuciinen.

133. Deugd voor ere, zel Bette Vetters, en ze reed op het zwiJn nâar
de kerk.

134. We komen er op terug, zei de muzikant, en hij kende nrar één
deuntje.

135. Ziln wij zover, zei Paulus, en hiJ stond voor de deur van 't gevang.
136. Dief! zei de kat tegen de hond, die met een been wegliep, en ze

llkte de melk uit.
137. Dief ! zei de mus, en ze zat ln de krieken.
138. Elk is een dief in zijn nering, zei de predikant, en hij stootte aan

. de zandloper.
139. Nu ben ik voor dieven bewaard, zei Geurt de wever, en hij sloot

zljn deur met een gele peen.
140, Alles wat tijdelijk is, moet de dieperik in, zei zotte Pier, en hii

stiet zijn schoonmoeder in de groenselput.
141. Alle ding daar het behoort, zei het vârken, en het kroop in de

geldkast.
142. Alle ding is mogeliik, zei Marten, ma&r 't regent noolt geld.
t43. Alle ding Iaat zich eten, zei de man, en hij at garnaal en krabben.
144. Alle ding met vriendschap, zei Govert, en hij nam de eleren uit

zijns buurmans hoendernest.
145. Alle ding zo 't behoort, zei de vrouw, en zij sloeg hâar man met

de tang.
146. Dat dlng loopt verkeerd, zei de boer, en hij had een kreeft aan

een touwtie.
147. Drie dingen moet men niet aan - of afraden, zei de wijsgeer :

naar het beloofde land te trekken, een huwelijk aan te gaan, en
oorlog te beginnen.

148. rilie kan ook alle dingen onthouden, zei de boerin, en zii ging
melken, terwijl zii hare emmers vergeten had.

149. Wondere dingen, zei Dokkel, en hij ving een kat in zijn mufueval.
150. Wondere dingen, zei Pekel, en zijn vrouw, die honderd woog,

zat op de mallemolen.
l5l. Die veel wint kan veel verteren, zei de schooier, en bij ging naat

de dis om een brood.
152. Ik doe wat ik kan, zeiKazak, en hij deed niks.
153. Ik doe wat ik kan, zei Lap, en hij dronk tot hij rolde.
154. Wat is er te doen ? zei Teunis, en hij lag op sterven,
155. Het ziin al geen dokters ilie rode mutsen dragen, zei de boer,

en hij zag een kuiper staan.
156. 'k Zie even goed in het donker, zei de blinde, en hij stootte de

lamp van tafel.
157. Laat de doden rusten, zei de arend tot de raaf, en hij verslond

een levende duif.
158. Daar is doorzicht in, zei Stoffel, en hii keek door een plank met

een gat.
159. Wst dunk ie van die draf, zei manke Joor, en hij liep op krukken,
160. Dat is ongemakkelijk, zei Fles, en hij mocht niet meer drlnken.
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