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629. 't Yerschil is groot, zel de schele, en hij trouwde met een blinde.
630. 't Verstand komt vô6r de iaren niet, zel ile vent, en ziin dochter

was aI veertig.
631. De verzameling groelt aan, zei Snaak, en hij hield collectie

in pijpestelen.
632. Ik zal 't proberen, zei Knobbel, en hlj trok zijn vest aan voor

ziin broek.
633. Gij wcet niet wat goed is, zei Lullemans, en hij schrabde 't vet

vân z{n lss.
634. Ik vind niets, zei schele Pink, en hti pakte er altiid naast.
635. Ik zle veel door de vingers, zei ile kat, enzez^g door de traliën

een muis in de val zitten.
636. Eerst geslagen en dan gedragen, zei de boer, en hti klopte het vlas.
637. Alles is maar een weet en vloolen vangen is een rappigheid, zel

het vrouwtje.
638. Ik zal eens proberen, zei de smid, en hij sloeg naar een vlooi

met een voorhamer.
639. Verkeerd! zei de kleermaker, en hij zette de voering langs buiten.
640. Ik krijg nooit koude voeten, zei de soldaat, en hij had maar

één been.
641. Gemene vogels, gernene nesten, zei de landloper, en hij zat ln

't droge.
642, Dat zijn vogeltjes, die dààr geen zaad eten, zei de student, en hij

wierp de onbetaalde rekeningen in de snippermand.
643, Daar zalnog meer op volgen, zei Arle; hij was gegeseld en moest

nog gebrandmerkt worden.
644. Hoe meer volk, hoe meer nering, zei Uilespiegel, en hlj zette

zijn kraam in de kerk.
645. Slecht volk, zei de dief, en hij wees naar de rechters.
646. Waar volk is, is nering, zei de mosselnan, en hii reerl net zlin

wagen de kerk binnen.
647. Voorbeelden trekken, zei de zot, en hij sprong de vors na.
648. Voorbeelden trekken, zei luie Poen, en zlin vader was ln de kar

gespannen,
649. Yaarzorgen nemen is gewonnen, zei RNp, en hii zaaide nieuw

koren, terwijl ze nog âan 't pikken waren.
650. Moeiliik om slikken, zei boer Pimpelaar, en er lag een yors

in de pap.
651. 't Is maâr een vr^ag,zei Polle, en hij wachtte niet naar 't ant-

wooril.
652. Alle wachtjes lichten, zei de schipper, en hij wierp ziin vrouw

over boord.
653. Ik heb daar een yrachtje te dragen, zei Fikke, en hij woog over

de honderd.
654. De vredelievendheld is uit de wereld, zei Flip, en hij zag een

kat m€t een rat vechten.
655. Geen groter yreugd op aard, zei Jantie van der Buis, dan 's mlddags

Iekkere kost en 's avonds dronken thuis.
656. Wel mag het je bekomen, zei Jan, en hii gaf ziin vriend een

leeg glas.
657. Dat komt van de vriendschap, zei Luibrechts, en hij kwam met

een blauw oog thuis.
658. Leve de wijhe;4, zei Piet Poes, en de genrlarmen hadden hem vast.
659. De vromen kunnen geen gebrek lijden, al zouden de stenen broden

worden, zei Kors Jansz; bii verkocht zijn baars en verzoop het geld.
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660. Ik ben beschaamd voor u, zei Dorus, en zijn wouw hakkelde.
661. Dat dunkt mij ook. zei Neef, en zijri vrouri verweet hem, dai

hij een lap was.
662. Horen en verdragen is twee, zei Dries, en hij trok er vandoor,

als zijn vrouw keef.
999. N"- al? zei r,rmme, en zijn vrouw maakte ruzie op hun bruiloft.
664. Scboon is helemaal anderi, zei Bien. en ziin vrouw was ros.
665. Van u neem ik niets kwaliik, zei Kriol, erizijn vrouw zat er met

de bezem op.
999. Yf".t maar voort, riep de schipper, en zijn vrouw viel over boord.
o07. -waar gaan we dat schrijven ? zei Keeske Pots, en zijn vrouw

had in een hele week nief gekeven.
668. ?o iets is ongepermitteerd, zei Lobbe, en zlin vrouw droeg de

broek.
669. De vrucht tekent de boom. zei Kodde. en hii ranselde ziin ionsen af.
670. 

_ 
Dat vuurken heb ik gestôokt, zei dé gek,-en tri; nad ii;i mîeders

huis in brand sestoken.
671. Dat.is om-mij"n gekrenkte waariligheiit te wreken, zei pompoen,

9Z?. I:-a"t hier wachten, zei Aiie;en hij had nog niet eens wat besteld.
673. Wachten kan ik best. zei Lûmme[. en hiiîeed niets.
!l!. pegelaken toch vooiult, zei Knap, en zijri wagen liep op één wiel.
675. Doen is lastie.. en laten nog tastigèi, zei Schor-re, en'hij-probeerde

om water te drinken ln tlaats van ienever.
6!Q. Ge kunt me niet krijgeir, zei Baltôn, en hii sprong in 't water.
977. l! l: _kwaad water, /ù dô reiger, en'hij poôrde in"een mestput.
678. lk heb al veel geleerd, zet SiÀpr-;I, en Èij-was al drie weken-ge-

tro[wd.
679. Alles is maar een weet, zei Pimpels, en hij verlengde zijn peper

met asse.
680, Da.a.r- loopt geen weg tussen, zei Kwispel, en hij stond te peinzen

of hij zou trouwen of niet,
9ll. P_" we.g is soms lastig om vinden, zei Snaps, en hij lag in de sloot.
682. Mo.eilijk _om de rechte weg te' bewandèlén, zei pietje Flesch,
-^^ _eI hij had een stuk in zijn Lraag,
683. We-qijn een beetje uit oize weglzei de duivel, en hij stond voor

't wijwatervat.
684. Men_-went aan alles, zei de pating, en men was bezig met hen

te villen.
685. De wereld lo_opt ten end, zei de longen, en hij zag zijn vader op

een varken riiden.
686. Vlucht de weield, zei Strop, en hij hing aan de galg.
687. Wat vindt men ier wereld'zelùzime Èinderen, iei"de boer, en

hij zag een aap in 't venster zitten,
688. Zo gaat het in de wereld, zel de vent, en hij voerde de kruiwagen.
689. Dat is onvergankelijk werk, zei blinde Teunis, en hij zag een

boercnhuis met stro dekken.
690. 't Is veel werk gespaard voor de kopers, zei boer Kwast, en bii

ging met gekookte eieren naar de markt.
691. Werken is zalig, zei de begijn, maar zi! deed het niet gaarne.
q22. lk weet het wel, zel de predikant, en hij bleef steken.
693. Dat is een groté wetering, zei de'boer, ên hij zag de zee.
694. Als tt wezen verandert, is tt al naar de knoppen, zei Krook, en

hij vulde zijn pokputjes met stopverf.
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695,'t Zal wel koelen zonder blazen, zei Padde, en hij hield zljn
wijf onder de pomp.

696. Het is allemaal wind, zei Fop, en hii blies in het zeil.
697. Veel ruigs en weinig wol, zei de lap, en hlj schoor het varken.
698. De woorden zijn schoon, zei wolf, maar ik kom in het dorp niet,
699. Eén woord zoveel als duizend, zei stomme Flip, en hii kon niet

spreken.
700. 't Was maar e€n kleine woordenwisseling, zel Tinus Flats, en

hij had een blauw oog en een kapotte neus.
701. Dat is wel wat te sterk, zei Reuzel, en hii at worst met levertraan.
7O2. De zaken gaan slecht, zei de vent, en hij leurde met lege zakken.
703. Grof en fijn is smakelijk, zei de bakker, en hij deeil zaagmeel

in de zemelen.
7O4. 't Zal wel uitkomen, zei de zot, en hii zaairle zaagmeel.
705. Geen zall aan te strijken, zei Sprokkel, en hij vermiste zijn

houten been.
706. Werken ls zalig, zei de begiin, en ze legde zich te slapen in de zon.
707. Ruilen is geen zonde, zei kromhakige Dries; hij stal een koe uit

de weide en zette er een luis voor in de plaats.
708. Geef mijn zoon mijn naam maar, zei Hans, ik zal mij zonder

naam wel behelpen.
709. Dat is een bitter zoopje, zei Krelis de boer, en hij dronk alsemwijn.
710. Dat is een zoet lief beestje, zei Pieter de Noorman, en hij zag

een platluis.
711. Daar kom ik wel af, zei rle bedelaar, en hii kreeg twee blanken

voor een papiertie met luizen.
712. Daar is geen vermakelijker brand, zei Pieter, als nat hout en

bevroren turf, want het hout zingt en de turf lùistert er naar.
713. Nu ben ik voor dieyen bewaard, zei Geert de wever, en hij sloot

zijn deur met een gele peen.
714. 'k Wou dat ik thuis was, zei de kater, en hij zat met zijn gat

in de strop.
715. Alles met mâte, zei de pastoor, en hii dronk de ienever uit een

kannetje.
716. Ik verstâ uw mening zeer wel, zei ile patriis tegen de vos, en hij

vloog van hem weg.
717. 't Zal er gaan roken, zei de kraai, en haar nest brandde af.
718. Dat is lekkere peen, zei Lubbert, en hij at al het vlees op,
719. Fiks, zei Fakkel, en hij zwijmelde.
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