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430. 't Is hier niets te klaar, zei Snoek, en hij lag onder vijl meelzakken,
431. Ik heb geen memorie, zei Fluppe, en hij droeg zijn kapotte

schoenen naar de kleermaker.
432. E,en nens heeft altijd liefde voor zijn naastc, zei Govert, en hii

likte de kat de kruimels van de baard.
433. Jammer dat een mens het niet voorzien kan, zei Rikske Gort,

en hij kreeg een erfdeel op zijn sterfbed.
434. 'n Mens is vergeetachtig, zei Trienemoei, en ze deed niets dan

bitter in de koffiepot,
435. 'n Mens moet geen tijd verliezen, z€i Trien, en ze nam haar

spinnewiel mee naar de kerk.
436. 'n Mens zou aan alles gaan twijfelen, zei schele Puk, en hlj was

er nog zat bij.
437. Yr/at een mens toch aI moet doen, zei Nelis, en hii kocht munte-

bollen voor zijn tante.
438. Ik ben nogal treffeliik, zei dikke Drummes, en hij had twee

meters omYang.
439. Dat zullen we uitleggen, zei de zot, en hii smeet zijn meubels

op straat.
440. Ieder zijn meug, zei Klaas, en hij at van een gebraden uil.
441. Mij dunkt dat het klaar is, zei Pompel, en hij werd op de mlddag

wakker.
442. Beter laat dan nooit, zei luie Hannés, en hij stond 's middags op.
443. Dat is toch wel een mirakel ! riep Trientje Pluis, en haar vent

wâs Yoor een keer niet zrt.
444. Dat vroeg donker, 't is een miserie, zei Pinne, en hij zag de' kerktoren dubbel.
445. Goede moed is het halve werk, zei de boer, en hij zag zijn koe

kalyen.
446. Dat is de moeilijkheid, zei Pulle, en hij trok zijn broek 't onderste

boven aan.
447.Ik zie er niets in, zei Ko, en hij keek in cen mollegat.
448, Goede morgen, zei de boer, en het was schemeravond.
449. Dat zijn nieuwerwetse mosselen, zei de boer, en hij zag een emmer

vol oesters.
450. Wat zijn de mossels hard, zei Bottardus, en hij at de schelpen

meteen op.
451. Niets verwarren, zei dê snijder, en hij naaide mouwen oan een

broek.
452. Dat is raak, zei de smid, en hij verplette een mug met zijn voor-

hamer.
453. Dat is râdikaal tegen de nuizen, zei Diktus, en zijn huis stond

in brand.
454. Zwatt op wit, zei de duivèI, en hij kustc de mulder.
455. Mundus vult decipi, zei de kwakzalvcr op het theater, en hij

verkocht (de lui) krotensop voor oogwater,
456. Dat is keurige muziek, zei Govert, en hij hoorde zijn iongen

op een aarsdarm spelen.
457. Die nachtegaal zingt goed, zei dronken Goosen, en hij hoorde

een mus tjilpen.
458. Alles goed afwerken, zei Krispijn, en hii sloeg de nagel door

de zool.
459, Wacht u voor degenen, die van de natuur getekend ziin, zei

Willem Spek, en hij zelf zag scheel, had kromme benen en een
scheve mond.
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460. Nu zâl 't er gaan gensteren, zel de ull, en zitn nest stond ln brand.
461. 't Zijn al nesten, zei Balthazar, en de kat jongde in zijn pruik.
462. Wat [leùws doet altijd plezier, zei de zot, en hij draaide zijn

muts 't achterste voor.
463. Nood breekt wetten, zei Labbers, en hiJ at de pap van 't kind uit.
164. Ziin dat die oesters, waâr ge zolang van gesproken hebt ? vroeg

de boer aan zijn landheer, en hii kreeg alikruiken te eten.
465, Dat is toch wel wat te yet, zei Loreiâs, en hij deed olie op zijn

brood.
466. Ik ben gereed, zei Kees van Peekes, en hij ging in zijn onderbroek

naar de kerk.
467. De onderdrukten hebben het hard, zel besje, en zij zag een luls

knlppen.
468. Tussen kakelen en kauwen is groot onderscheld, zel de havik,

en hij verscheurde de hennen.
469. Een ongeluk komt nooit alleen, zel Balten, en hij brak neus en teen.
470. De onnozelheid moet zwichten, zei David, en hij zag een muis

door een kat opeten.
471. De onschuldlge moet de pap koelen, zei de otter, en hij verslond

de vis.
472. Dat ik mijn ogen maar nlet had, ik zou geen malheuren iloen,

zel schele Laniluyt, en hij sloeg de klokkenkast in plaats van
zijn vrouw.

4?3. Opgelet ! zei Spiegels, en hlj deed zijn ogen toe.
474. Niet te rap oordelen, zei de dief, en hij werd op heterdaad betrapt.
475, Oost west, thuis best ! zel Lapper, en hij zat acht dagen in de

herbergen.
476. H.et moet in orde zijn, zei Kris, en hij deed sporen aan om te

ploegen.
477. Dat zal zich wel schlkken, zei de boer, en hii zat met zijn osse-

karretje in de hei.
478. Het overleg maakt het werk, zei Brodder, en hii zette de lap

nââst het gat.
479. Overleg is toch naar alles, zei het wijf, en zij braailde spek

in de boter.
480. Overvloed schaadt niet, zel Teeuwes, en hlj naaide twee lappen

op 't zeltde gat.
481. Ik yersta u maar half, zel dronken Joop, en hij pràatte tegen

een paal,
482. Ge moet altijil op uw paardje niet springen, zei Klomp, en ze

reden op een ezel.
483. Ieder 'tziine, zei de slokker, en hij pakte alles.
484, Die is raak, zei Boemelaar, en er viel een pan op ziin kop.
485. Dat gaat niet samen, zei Lol, en hij kreeg pap met haring.
486. Dat is ongeregeld, zei Pimpel, en hij schreef op wit papièr.
487. Missen is menselijk, zei Trot, en hij schepte nevens de papketel.
488, 't Is overal hetzelfde, zei Krul, en zij stopten hem te Parijs in

het kot.
489. Wat ik in Parijs gezien heb, zie ik hier in ons land, zei de Duitser,

en hij zag de maan.
490. Elk zijn part, zei de appeldief, en hij liet de lege mand aan de

eigenâar.
491. Stel niet uit tot morgen wat ge vandaag doen kunt, zei de vent,

en hij plantte aardappelen in de sneeurv.
492. l)at is andere peper, zei Spuit, en hij vond zaagmeel in zijn soep.
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