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1. Doe zelf en laat de uitwerking en voltooiing uwer plannen

aan anderen niet ovcr.
Zeker landman zat hij een elzenboschje neder, toen hem
een zwerm ganzen voorbij vloog. Hij sprak: « Daar
zi,iu er wel meer dan 100. n Doch een der ganzen, die
dit hoorde, kwam omlaag en zei: « Daar scheelt veel
aan. Gij rekent ons aantal te hoog; maar als gij het
getal dat wij uitmaken, verdubbelt, de helft van ons
aantal en het vierde gedeelte daarvan bijvoegt en n
zelf meetelt, dan zijn er juist 100.» Hoeveel ganzen
waren er in die vlm'hl '1
BELEEFD.

Er kwam een kleine gast voor den eersten keer naar
school.
« Hoe heet gij, mannetje? I) vroeg de Illeester.
« (~ust Verstrepen, » zei de kleine.
« Ge moet beleefd zijn, ventje, en mijnheer zeggen. »
« :'lijnheer (~ust Verstrepen, » zei de jongeIl.
leder huisje heeft zijn kruisje.

2. Niet het werken doch de luiheid is verachtelijk.
nooit lui en verzuim nooit uw plichten.

Wee ~

-- 6 ---

Een wolf, een schaap en een partij klaver moeten over een
rivier gezet worden. Er kan echter maar één deel met
den voerman in de boot. Hoe kan dat, zonder dat de
wolf het schaap verslindt, of het schaap de klaver
opeet?
ANGST.
« Jefken, wat gaat ge toch laat naar huis! »
« Ja. »
« Uw moeder wacht rceds den heelen namiddag op u. n
« Dat weet ik. »
« Denk eens hoeveel angst zij heeft gehad. »
«( Ja, maar haar angst is bijna uit. Nu begint de mijne. »

Geen geluk zonder druk.

3. De mensdI is geborcn met twee oogen en één long, opdat
hij tweemaal zooyeel zou zien als spreken.

Schrijf onder elkaar:
1e een stroom in Frankrijk,
2a een stroom in Nederland,
3e een stroom in Egypte.
De beginletters yormen van bo\'en naar beneden gelezen,
den naam van een stroo111 uit \Vest-Europa, die in
de Koordzee uitmondt.
OOK EEN INSTHUMENT.
« Ik zie dat gij een leelijke keelontsteking hebt, » zei de

dokter tot een stafmuzikant.
« Ja, dokter, » zei de man bescheiden.

7
De dokter bekeek het geval eens goed en gaf den muzikant vrij van dienst, er bijvoegend, dat hij deze week
vooral zijn instrument niet bespelen mocht.
Na een week kwam de man terlIg.
« Prachtig! » zei de dokter. « Ge kuut weer aan den gang.
Maar, zeg eens, welk instrument bespeelt gij? »
« De trommel, dokter, » zei de stafmuzikant, zonder zelfs
met de oogen te knippen.
Gecn rozen zonder doornen.
~

x x •

~ ~

~ ~ ~ ~

4. Die zichzelf niet kan leiden, mag er niet aan denken
anderen te willen leiden.
Mijn eerste komt van sommige dicren en is lekker warm.
Mijn tweede is de gebiedende wijs van een werkwoord.
Mijn geheel is cen stroom in Europa.
GOED GETROFFEN.
Een dominee, dic onder zij n gehoor eenige personen opmerkte, die voortdurend zaten te praten en te giechelen, en zich daarover ergerde, zei:
« Eenige jaren geleden, toen ik een mijner eerste preeken
hield, zat er onder het gehoor een man, die voortdurend lachte en praatte. Ik wachlte c\'en en diende
hem toen een flinke terechtwijzing toe. Na afloop van
den dienst zei een heer tot mij: « Dal hadt ge niet
moeten doen, dominee; de arme kerel, die zoo zat te
lachen, is een idioot. » SNiert dien hen ik altoos bang
om menschen, die zich onder lllij n gehoor onbehoorlijk gedragen, een opmerking te maken. Het konden
wel eens idioten zijn. »
Gedurende het overige gedeelte van de preek heerschte
in het kerkgebouw een volmaakte stilte.

-8:Vlet vallen en opstUtll1 geraakt men door de wereld.

5. Behalve kennis en vaardigheid, heeft de menseh ook
een degelijke ontwikkeling noodig.
Plaats in deze 1(j vakjes ;3A, ;30, IE, IY,
clN, 2L, 2B zóó, dat ge van links naar
rechts en van boven !laar heneden
,_"---I---I:~
leest:
I
1
I
-:-1. een eiland bekend uit de geschiedenis,
I- I-!-I---- 2. een stad in Franl,rijk,
----------- ----- 3.
een peulvrucht,
4. een meisjesnaam.

r- r---

NATUUHLlJK.
Een voerman kwam op een smullen \veg een hoef met een
mestkar tegen. :\Iet forselle stem riep hij den hoer
loe:
« Op zij! op zij! anders ... »
Ik boer liet zich bang maken en week hn;\;fig uil,
mnar hij was ook nieuwsgierig en daarom \'l'Oeg hij
in het voortrijden:
« \Vat zoudt gij wel gedaun hebben, als ik lIieL was uitgeweken! »
" .\'alllurlijk zou ik dan op zij gegaan zijn! » zei de \'oerm:lnlaehend.

Na lijden komt verblijden.

('

,/

G. \Vare grootheid heen niets uil te slaan met de omgeving
waarin een mensch leeft. Zij is geenszins gelegen in de
hoeveelheid werk, die hij ten uitvoer brengt. Grootheid van karakter is alleen gelegen in de kracht del'
ziel.
Ik hen een wraakroepende zonde; keert men mij om, ik
hen hedrog; kap mij II kop af en i k word wi t; keer
mij \v(~er 0111, en ik word zwart.
()NDEHYI~DI:-\G.

Den directeur valt de sigaar uit den 11l0lHt Hij en de
oudste bediende zoeken er ijverig naar onder de
schrij Harel.
« BI iksems! )j roept plotselings de di reeleur ontstemd,
« nu trap ik erop. )j
« Toch
niel, mijnheer,» zegt de bediende met een
scheefgetrokken gezicht, « het was gelukkig maar op
mijn duim. Ij

Die hel slecht heeft, heeft het goede te ver\\'aehten.

7. I)e vrede zal de vrucht zijll van de rechtvaardigheid.
(lsaïas ).
Ik hen een grondsoort. Onthoofdt men mij, dan word ik
op school gebruikt. Onthoofdt men mij opnieuw, dan
word ik rauw, gekookt of gebakken gegeten.

De niellwe aalmoezenier eener gevangenis, die jaren lang

-10 onderpastoor geweest was, deed zijn eerste preek
vóór de gevangenen.
(( Ik ben waarlijk verheugd,» zoo begon hij, (( dat ik u
hier in zoo groot getal aanwezig zie. »
't Kwaad dat ons een vijand doet,
Strekt dikwijls tot ons meeste goed.

8.

Wie voor een heil'ge zaak zich aangordt tot den strijd,
Die blijft verwinnaar, ook waar hij de neerlaag lijdt;
Maar die het onrecht dient en 't heilig recht braveert,
Die lijdt de nederlaag, ook waar hij triomfeert.
Met b ben ik gereedschap,
met keen verzameling stemmen,
met m heb ik een donkere gedaante,
met g ben ik een stad in Overijssel.
SLIM BEDACHT.

Bedelaar.
l\lijnheer, ik hen gelast met het opmaken
van een statistiek van gierige en milddadige lieden in
deze streek.
Heer. - Zoo! Jammer, vriend, dat ik slechts vijf frank
op zak heh, anders zou ik u meer gegeven hebben.

Veel verdoen en weinig winnen,
Is 't verderf der huisgezinnen.

9. Berg-op gaat de weg van ons leven: stijgen wij met manl~iken moed.

-
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Met b ben ik het hoofd,
met heen viervoetig dier.
met k word ik op de boterham gegeten,
met In ben ik een stroom,
met kl ben ik een verkorte jongensnaam.
EEN FLINK \VERKER.
« Kunt ge goed werken? » vroeg de opzichter aan den
man, die zich bij hem had aangemeld.
« Mijnheer, ik werk voor vier I »
«( Nu overdrijft ge toch zeker wel een beetje, niet waar? »
(~Neen, mijnheer, wat ik zeg, is waarheid: ik werk voor
me-zelf, voor mijn vrouw en voor mijn twee kinderen. »

Die zijn vuurtje maakt te groot,
Brengt zich zelven in den nood.

1 O. Tegenwerpingen van iemand, die verbitterd is, bevatten
maar al te vaak onaangenaamheden, die het hart
wonden.
Mijn heel wordt met R letters geschreven, en noemt een
\Tucht.
7, 5, :-3 is een kleedingstuk,
4,2, H, 4, 8 is een vrouwelijk familielid,
7, 2, (j is een jongensnaam,
1, 5, :~, 4 dient om iets in te bergen.
WEDDEN I

Hij had een reusachtigen dorst en geweldigen trek in een
potje hier. Doch al wal hij bij zich had, was een
stuiver. Hij kreeg een inval.
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lIij ging een herherg hinnen, waar een heer.i u isl een
potje hier vóór zieh had staan.
« Ik wed, mijnheer, om een stuiver, dal ik tlW hier kan uitdrinken, zonder dal gij het ziet! » zeide hij.
De andere keek verbaasd.
« Zonder <Ia L ik het zie'? ! »
(, Ja! »
\( ~ ti, dal wil i k toch wel eens prolweren ! » anI woordde
de andere.
De dorstige nam hel glas en ledigde bet iJl ('én teug.
« Als 't tI belieft! »
« Maar ik heb hel gezien! » riep de andere.
« Zoo'? Nu, hier hebt ge dun uw sluiver! »
En weg was hij, vóür dat iemand hem kon tegenhoudcn ...

Groote pronker, kale jonker.

11. Yerstandige mensehen zoeken de oorzaken der fei ten
op; bekrompen geesten integendeel stappen er o\'cr
heen en onderzoeken niets.

Verboryen si edeJ/ :

Jeanne, denk er om : een kwartier moogt ge nog hlijven.
Ik ga met Jacob, Ernesline en Lucie naar huis.
Gisteren zag ik aan deze spar ijskegels hangen.
Het dak en de goot moesten vernieuwd worden.
(;OED

(;EVO~J)E:\.

Jantje was druk aan het hameren, in gezelschap van zijn
zusje. Vader werd kwaad om al dat lawaai en ging
er op af.

.

1"
)

« \Yat doet ge daar?
«

Hameren, pa !

»

»

« Heh ik 11 niet gezegd, dal ge /liet zoudt hameren, omdat

ge u zoo op de vingers slaat'? »
pa, maar ~elly houdl de spijkers vast I

« .Ta,

»

Veel smeren op zijn renten, maakt sleehte testamenten.

12. Daar vloog nooit een yogel zoo hoog, of hij moest zijn
kost op de aarde zoeken.
:\1et G ben ik een gewicht,
met B een verkorte jongensnaam,
met Teen vervoermiddel.
GEGHONDE HEDEl\'.

Bedelaar. - « Hebt ge niet een lekker stuk koek voor een
armen man, die in drie dagen nog niets gegeten heef!.»
Dame. --- « Koek? Is brood niet goed genoeg? »
Bedelaar. - « Vandaag niet, mevrouw; 't is immers mijn
vel~iaardag. »

Een dag weelde is niet altijd armoede.

13.

\Vilt ge waarlijk heter worden
BeLer van gemoed '1
Laat bespiegelingen varen
\VerIc - en doe meer goed I

-
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Met a lig ik op den grond,
met 0 ben ik een schadelijk insekt,
met 00 een deel van visch,
met aa een ander woord voor kameraad.
GEFOPT.
« Kan ik morgen wat tabak aan wal brengen? » vroeg de
zeeman op vertrouwelijken toon aan een douanebeambte. « Ik zal het wel goed maken met u. »
« In orde, » sprak de andere met een knipoogje.
Toen de zeeman den volgenden avond het schip verliet,
hield de douanebeambte hem echter aan en onderzocht hem zorgvuldig, maar zonder gevolg.
«Zoo, ik zie dat ge u bedacht hebt, he?» zei hij grijnzend.
« Neen,» antwoordde de andere, « maar ge zijt te laat.
Ik had de tabak gisteren in mijn zak, toen ik u aansprak. »
Stel uw tering naar uw nering
of uw nering krijgt de tering.

14.

De kleinen vangen nimmer aan:
Zij vreezen hindernissen;
De middelmatigen staan stil
bij de eerste hindernissen;
De grooten, echter, houden vol,
trots duizend hindernissen I
'k Woon wel bij rijk, doch niet aan 't hof.
'k Leef wel in 't slijk, doch niet in 't stof.

NOOIT MOEDE.
Een boerenknecht bood zich aan op een boerderij, en
verzekerde den baas, dat hij nooit moede was geworden van het werken.
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zei de boer, zoo loopen er niei veel. « Gij zijt de
man, dien ik noodig heh. »
En hij nam hem aanstonds in dienst.
Twee dagen later, toen de hoer door een koele laan reed,
zag hij zijn nieuwen knecht onder een grooten boom
behaaglijk liggen dutten, terwijl hij uitgestuurd was
om een stuk land te gaan eggen.
« \Vat is dat nu!» riep de boer uit. « Ik dacht, dat ge
nooit moede werdt " »
« \Vel, » antwoordde de knecht, f( dat word ik ook niet;
maar als ik niet bij tijds wat rust nam, zou ik het wèl
worden! »
«

Nu,

»

Spring niet verder dan uw stok lang is.

15.

Werk, alsof des levens morgenrood,
Nooit van uw gelaat zou wijken;
Leef, alsof de zwarte vlag der dood,
Morgen vóór uw deur zou prijken.

Mijn geheel wordt met (j letters geschreven en is zoet.
4, 5, (j, 1 is een sappige vrucht,
4, (j, 2, 3, 4 kan een vloeistof bevatten,
(j, 2,3, 4, 5, (j bestaat uit bloemen,
1,3,4 heeft de geit,
2, 3 een bolgewas.
WAAROM GEEN SCHAAPSKOP.
« Maar, papa, dat is raastbeef ! » riep de kleine Anna uit,
toen men samen met den pas aangekomen gast aan
tafel zat.
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« Natuurlijk,» zei de vader, « wat dachl ge dan dal hel

was'? »
« Nu, van ochtend zeidet gij aan moeder, dat ge een
ouden schaapskop voor het eten mee zOl1dt brengen!»
Met het fluitje gewonnen, met het trol11l11elLje verleerd.

16. De jonge dwazen meen en : de ouden razen; maar dl'
ouden hebben meer vergeten, dan de jonge dwazen
,,'eten.
Mijn geheel wordl met () letters geschreven en nocmt iets,
dat dikwijls van de toppen der hergen naar beneden
lwml.
:i,-!-, (j, 1 is een deel van een wagen,
2, :l, 2, 5 is een meisjesnaam,
Een 1,2,2,:l wordt aan weerszijden door hoomen
begrensd.
GEYONDEN!
De heer en mevrouw tandberg zijn op zoek Ilaar l'en
geschikte plaats voor hun nieuwe woning.
Na eenigen tijd roept mevrouw uit: « Adolf, wat een
schitterend panorama! Het maakt me sprakeloos! »
De heer Landherg, yasthesloten : « Hier houwen we!»
Oie 't gevaar hemint, zal er in vergaan.

17. Men moet aanduryen wat recht en plichl
omzien naar de toekomst.

IS,

zonder
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Mel It hoor ik i n het kippenhok thuis,
met Z ben ik een rivier in Noord-Holland,
met D een verkorte jongensnaam,
met lIJ een ander woord voor verbeelding.

VOLTOOID.
De onderwijzer schrijft op het bord: « De haas graaft
een hol. »
« .Jan, lees dien zin eens in den verleden tijd. »
« De haas groef een hol. »
« Hoe lees ik nu dezen zin, als het werk voltooid is? »
« Hij kroop erin. )\
Een mug die rond de kaarse zweeft,
't Is wonder dat ze lange leeft.

18. Wel pij nlij k vall het soms zij n plicht te doen, nooit valt
hel eehter zoo pijnlijk als hem niet gedaan te hebben.
Ik hen eeu soort raadsel. Verzet men mijn letters dan
word ik een gebouw, en ook een voorwerp, dat ge
gaarne goed gevuld heht en niet verliezen wilt.
HIJ BUT OOK.

Groot"ader . .... \Vees nu eens slim, Kareltje : \Velk ding
heen Landen en hij 1 toch nooit '?
[{arP/UI'· .. ~ ? '! '!
GrootlJadl'f.
~ll, dat is de kam.
Kare/Ue.- En waarom heeft hij dan al uw haren alge]wLen ?
Hooge klemmers, diepe zwemmers,
sterven zelden op hun bed.
ZomelTennaa!c -

2. -

1!I2/l.
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19. Het geluk is samengesteld uit zoowel stukken, dat er
altijd één is dat onthreekt.
Vijf letters noemen u een stad
Maar luister goed: ik zeg \log wat.
Neem de eerste letter weg, 't wordt visch
Die juist gerookt heel lekker is.
Neem de eerste en de vijfde weg,
't 'Vordt een getal, wat ik ti zeg,
En zonder één, vier, vijf, mijn maal,
Wordt onze stad een lengtemaat.

IJDELE BEKOl\L\IERNIS.
Papa, (tol Frans, die naar school gaal) : Frans, jongen,
'k heb op 'n conferentie hooren zeggen, dat er tot
10.000 microben op de bladen van l'en hoek schuilen;
wees dus voorzichtig. »
« Och, papa, wees maar gerust, ik doe de hoeken immers
bijna nooit open.
Een ongeluk komt zelden alleei:.

20. Hadden wij zelf geen gebrekell, wij zouden zo(neel
genot niet vinden er bij anderen te ontdeli:ken.
Zoek uit het volgende den naam "an een heroemd man
uit de algemeene geschiedenis; hij was een Ned~r
lander.
Een 3, 4, 5 is een naaldboom,
In den winter is het soms ti, 7, 8, koud.
9, 10, 11, 12, 13 is een weerverschijnsel.
Buiten op het 11, 12, 1;), 1-1 plukken de kinderen bloemen.
1 is de 15° letter van het alphabet, en 2 is de kop van een
lier.

Hl .
TUSSCHE~,

KLELTEHS.

Ik heb nieuwe schoenen, en gij niet!
- Ik heh een nieuwen hoed, en gij niet!
- En ik heh "all vader een paar rolschaatsen gekregen,
en gij niel !
-- Morgen wordt mijn tante begrnYl'Il, en de uwe nipt!
Die niels ",aagt, heeft niets.

21. Niet yell' zaken half, maar et'n ding goed. Wie- alles zoo
een beetje kent, ken111iets goed. Kies II l'en doel en
streef dat na.
Zoek de namen van buill>jllandsche steden:
Gauw het hed in, burgemeesler, zei de dokter.
Dit kleed staal mooi op den grond.
Ik gaf Lizc een anjer: u zal Emma loch zeker een roosje
geyen '1
Hij had twintig pond spl.'k ingekocht.
BEZORGDE }IEID.

Mevrollw, (lot de meid die zich bereid houdt het kind in
een warm had te leggen) :
« Made, zie loch goed, dat hel kind niet verbrand worde;
dat water is, dunkt me, zoo heet. -- Neem de temperatuur met een thermometer. )
De meid: « Onnoodig, madame, ik zie dadelijk of hel
bad goed is. Is het te warm, dan wordt de kleine er
rood in, is het te koud, dan wordt hij paars.
Als de vos de passie preekt, boeren, wacht uw ganzen.

20

22. \Vilt gi.i het grootste \lut "an uw leycll, uw Yerlllogen en
krachten trekken, hegin dan mei geen lijd meel' te
verliezen.
Ik ben een slad uit "iel' lctlcrgrepl'n heslaande. Mijn
eerste is een "er}wrte jongensnaam, mijn tweede
dient om te schrijven, mijn twee I:wlslc dicnen om
tuinen te omheinen.
NOODGED\VON(iEi\'.
-- Zeg, Van Peuteren, is 1 waal', dal ge uw klerk doorgezonden hebt. die reeds dertig jaar op uw hureeJen
werkte '!
--- Wat wilt ge, Marten, de kerel was de laatste maanden
zoo bijziende geworden, dal hij de woordrn die hij
schreef, één voor één met zijn neus uitwischte.
Een yleiel' is vriend in den mond,
Maar altijd vijand in den grond.

23. Sparen brengt kracht en zelfbedwang; wie spaart,
drukt op zich den stempel van vlijt, inzicht en standvastigheid. Hel sparen schenkt hem die eigenschappen
indien hij ze niet reeds hezat. Sparrn hrengt yooruitgang.
Mijn geheel wordlmet \) lettrrs geschrc\'l'n en noemt den
naam van iets, waarvan ge in de aardrijkskunde wel
zult gehoord hehhen.
Een 1, 2, G, 5 is een gebouw,
Een 1, ï, 8, 9 is een rond YOO1"\\,('1')1.
Eeu 9,6, 7,3,5 woont in het zuiden van Europa,
Men hoort reeds in de oudheid yau hem.

21 -El~~

BLl:\DE.

jOl'ine bedell/IIJ' (in een kolliehllÎS).
Och, hecrcn, een
aalmoes, als 'lu helieft, voor een armen blinden man I
j(olliehllisbl':ol'l,er.·· Blinde'? Ik zie geen blinde I
Kleine bedelllll/'.- I lij staat blliten om te zien of er geen
politie-agent komt.

De voorzichtigheid is de woeder van de wijsheid.

24. Opvocding en onderwijs moeten samengaan om den
\1IclIsch lol persoonlijkheid le maken.
Builenlandsche sleden:

Er werd verzonden door ,lan en Conslant, in op elkander
gestapelde kisten, :WO KgI". rijst;
Ik heb om appelen geschreven;
Hl'! eene kind SPl'l'lt meL een bal en het andere met een
tol (top);
Lid kind, lIW yackr is erg ziek;
Op den OlijflH'rg had en smeekte .It'Zlls voor zijn vijanden;
De drie bijzonderstl> leerlingen zijner klas zijn: Frederik,
Antonius en Arnoldlls.
S:\ EI .HEII)SHEKOHD.
Pier, wal is Ylugger dan een gedul'ht ?
- Een vigilanLepaard.
- . '1 'I
'Vel ja, als ge gaal deIlkl'n, dat hel zal omver vallen,
ligt het er al.
Dil' niets doet zonder raad,
Klaagt nimml'r na de daad.

22

25. Oneenigheid en vijandschap drukken gcest en lichaam.

\Velke brandstof wordt
een i.laart geeft?

CCI! \TCL'llldelillg.

als men haar

YOOnZ[CHTI(~.

Rei:iger. --- Welhoe, gij eischt het yaargeld eer ,vij aau
wal zijn! Dat is iets nieuws!

Srhipper.- Daartoe heh ik bevel gekregen, Mijnheer,
omdat in stormweder zooals het nu is, Ilicmand kan
weten wanneer wij ten gronde zinken!

-
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Het is gevaarlijk u te ontkleeden, alvorens slapen te gaan.

26. De zelfontwikkeling omvat heel onzen persoon, ons
lichaam zoowel als onze ziel.
Met 0 ben ik een dier,
met ee wordt ik gebakken,
met ie ben ik een verkorte jongensnaam.
'T ANTWOORD GEREED.

Heer. -- Ik vind het nog al bedenkelijk mij zoo laat in
den nacht een aalmoes te vragen.
Bedelaar, (die een pistool uit den zak haalt). - En ik vind
het nog bedenkelijker mij zoo laat in den nacht een
aalmoes te durvenweigeren.

Ziet gij 'uen vos omtrent uw slot,
Gaat dan en sluit uw hoenderkot.

27. 'Wie worden wil, wat hij worden kan, en doen wil, wat
hij doen kan, die moet leeren en doen, en leeren door
doen. Ontloop de moeilijkheden niet.
Met i hen ik heel klein,
met a word ik met de voeten gemaakt,
met oe bevind ik mij aan den kant van de straat,
met ui krijgen de kleine kinderen mij soms.
NIET LICHTGELOOVIG.
Een jongen (die een herberg binnenstormt). - Janssens,
rap naar huis, uw oudste zoon is vermoord.
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Janssens, (die zich even omkeert). ~ Zotteklap, zeker '!
-- Neen, geen zotteklap, hij zwemt in zijn hloed !
---- Allo, nu merk ik, dat ge jol,l, hij !\an niet ZWt'llI11H'lI !

Leert eerst gaan, eer ge op uw hoofd wilt staal!.

28. Het menschelijk hart is een slagn'ld.

Ik ben een wapen.
Onthoofd men mij, dan hond ik een logement of een
kofJiehuis. Geeft men mij nu mijn hoofd terug, maar
ontdoet men mij van mijn staart, dan hen ik nit't
licht.
ONMOGELIJK.

Moeder, (nadat zij haar zoontjes te bed gebracht had).
« Zeg, kerels, wat is dat daar, met al dat gerucht.)

Willem. - « Moeder, Jan wil de helft van het bed! ))
Moeder. ~- « Hewel! geef het hem en neem de andere
helft! »
Wil/em. ~- « Jamaar, hij wil zijn helft nemen in hel
midden van het hed, en alzoo moet ik langs beide
zijden van hem slapen. »
't Is een slechte muis, die maar één hol hedl.

29. Zwakkelingen en besluitloozen verliezen de helft
hun leven; doordrijvenden verdubbelen het.

VUil

-- :2.5

\\'at verschijnt eenmaal in een minuut, tweemaal
ieder moment, en nooit in de eeuwigheid '?
SCHlTTEHE~DE

III

\VHAAK.

\Vie belt daar zoo laat in den nacht 'l
Ik ben 't ; ik kan niet slapen, omdat ik 1I morgen dien
grooten wissel moet betalen.
Och, kerel, daar behoeft ge me nu toch niet lastig om
te vallen.
Neem me niet Invalijk ; ik kom ook alleen om u te
zeggen, dat ik morgen den wissel niet betaal. Nu
slaapt gij niet.
De mensch mikt, doch God beschikt.

30. Als de kern ontbreekt, is het uiterlijke slechts schijn;
en als hel uiterlijke slechts schijn is, is alle bedrijvigheid ijdel.
:\Iijn eerste is een lichaamsdeel, mijn tweede cen kleedingstuk en mijn geheel is ook een kleedingstuk, dat
door mijn eerste gedragen wordt.
WIE \V AS DE SLIMSTE '1
(~

Baas, » zei de drinkebroer, « wanneer een verstandige
cn een dwaze in de zelfde kamer zijn en de verstandige gaat heen, wie blijft er dan over 'l »
( Wel, natuurlijk de dwaze. »
« nag, baas, » zei de kerel en ging heen.

De mcnsehcn makcn den almanak

('tl

riod hel weer.

~6

--..

8t. In één uur naarstig nadenken zult ge meer '"oor u zelf
verrichten, dan in vele dagen van angstig zorgen en
gejaagd lezen.
Hoe kan men van negen één afnemen zoodat
overblijft '?
GOED

Cl'

tien

('ESPHOKE~.

Et~n

zeer dik heer, die recds lang kamerlid was, cn kost
wat kost herkozen zocht te worden, wilde mild zijn
jegens een door oorlogsnood zeer vermagerden werkman. Hij gaf hem een zijner oude hroeken.
<I Zeg, mijnheer de representant. » zei de hegunstigde,
«( nu moest ge mij daarbij een jaar lang, met mijn
voeten onder uw tafel laten zittell .••
« Wel Ja, anders kml ik toch uw broek niet drageil. »)

Vrede in 't huishouden is de Iwsle geldkoffer.

MAAND AUGUSTUS
1. Ga niel zoo hoog, dat uw hoofd draait.
Zoek uit het onderstaande een woord van 25 letters en
RIettergrepen:
8-1:~ --- 1 - 2--20 is een rivier in Italië,
11 - - 2:~ -21 - 24 is een broedermoordel',
11-1~---21 -22--- 15 --7 is zoet,
Hi - - 6 ---:~ - -- 25 is zwart,
!) -13 ---4 is niet zwart,
ti · - IX Hl-9- - 10 is een leugen.

ZE WAS .\1. YOOnnI.1.
De s(',hoonmoeder van Jan was uil een ycnster der derde
verdieping gevallen, De mannen van 't gerecht kwamen een ondel'zoek doen en cen hunner vroeg aan Jan
of hij niets gedmul had om die droeye daad ll' verhinderell,
Zeker wd, zei .Jan Trompet, ik ben seffens naar de
tweede verdieping geloopen om ze tegen te houden,
maar toen ik daar kwam, was ze al yoorhij.
Vuile monden, vuile gronden.

':2. Nederige ml'nschen staan vast op hun voetCll.
Onthoofdt gij eeH mcisjesnaam, dan houdt ge nog een
verkOl·tcn meisjesllaam ovel".
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DE WIJZE NATUL'H.
Een man stond met zijn vrouw voor een vischtoog.
« Hoe wijs de Voorzienigheid geweest is de visschen
stom te scheppen, nietwaar, beste vrouw'? »)
Frouw: « \Vaarom dal'? »
« De visschen leggen millioenen eieren, en wat een
gerucht zon dat niet zijn, moesten zij na het leggen
van ieder ei kakelen gelijk de hoenders. )j
Het val geen uil wal hel in heeft.

8. \Vees niel le laat ziek of le vroeg gellezen.
Het komt uit den schoorsteen; verander mijn hoofd in
een ander en 't hoort bij de kachel; geef mij nog een
hoofd erbij en heel veel kinderen zijn, vooral 's avonds,
bang voor me; neem mijn lwee hoofden weg en geef
er mij een ander voor in de plaats, en iJ{ hen l'en
plant.
~llSIXKT.

« Jantje, niet zoo praten, » zei de meester. « Als dat niet

heter wordt, zal ik het aan uw vader laten welen. »
Op 't einde van de maand brengt Jantje zijn huJletijn
thuis: « Hekenen, goed; nederlandsch, matig; geschiedenis, vrij wel. Praat veel te veel. »
\( ~u zal 't wel uit zijn,» denkt de meester', « met dal
eeu wig habbelen. »
Den volgenden dag komt Jantje op school met hel hullelijn, waaronder vader had geschreven: « \Vees maar
blij, meester; als ge zijn moeder op school hadt, dan
zoudt ge nog wal anders hooren! »
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Die niet werkt moet niet elen.

4.

(~ij

moet hij alles wat ge denkt of doet,
alsof gij heden sterven moest.

II

zoo gedragen

Naar mijn eerste deel yerlangt ieder zeeman, die op reis
is; mijn tweede leeft in 't water en mijn gelwel óók.
Die is héél groot.

VAN DE FAMILIE.
Mozes, een koopman met een min of meer zenuwachtig
temperament, had de onhebbelijke gewoonte, op alles
en nog wal, allerlei op- en aanmerkingen te maken,
die niet altijd eyen gunstig werden opgenomen, al
waren ze soms niet slecht bedoelcl.
Benjamin, een oude konfrater, zou hem eens aan het
verstand brengen, dat hij daarmede moest ophouden.
« Hoor eens, 1\100S,» zeide hij, « gij meent het goed,
maar gij zijt een ezel. \Vaarom kunt ge nu die ezelachtige opmerkingen niet nalaten en uw mond houden '1 Ik raad het tot uw welzijn. Ik spreek met u als
met een broeder. »
« Zoo, » zegt Mozes, « gij zijt dus ook een ezel! »
\Verken geen brood, leegloopen geeft nood.

5. Het vertrouwen is een dcr hoeksteencn en tegelijk hel
cenlent van de samenleving.

\Vie heen 't gemakkelijkcr op de wereld: de koflie of de
thee '!

-
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NIETS \VONDERBAARS.
Twee vrouwen van den buiten vroegen te (ient aan een
dikken en welgeldeeden heer:
« Is dat de kerk van St Baafs '? »
« Ja, maar wat wilt ge in de kerk gaan doen .? .)
« Welk een vraag! Bidden. »
« Dat is tijd verloren, meisjes, tijd verloren! Zie mij aun,
ik ga daar nooit, en toch geniet ik een goede gez()I1dheid I »
« Dat verwondert mij niet,» antwoordde de jongste
boerin, wij hebben thuis een varken, dikker dan gij,
en zoover ik weet, is het nooit in de kerk geweest! 'i
Rap in de hand is rap in den tand.

6.

Een ploeg die werkt, blinkt,
Maar 't stille water stinkt.
Mijn geheel wordt met 10 letters geschreven, en noemt
een stad in Noord-Brabant.
Een 1-9--3-7 is een dans,
een 6-9-7-8 is een deel van een schip,
5-6-6---9 is een mei~jesnaam,
een 10-2-7--S--5-4 is een stekelige plant,
een 1O-5-3-8-~) is een riviermond.
VRAAG EN ANTWOORD.
- Is het niet wonderbaar op te merken hoe de natuur
zich aanpast aan al de behoeften van den mensch ?
- Ja, het is wonderbaar. Wat zou men beter kunnen
wenschen dan zijn ooren, om er zijn bril aan vast te
haken?
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:\Jcn kent den hoorn aan zijn vruchtell.

7.

Hoe menig bidt: I( Vergeef ons, Heer,
Gelijk ook wij vergeven. ))
En gaat vervuld van haat en nijd
Wraakzuchtig door het leven!
:\iijn geheel wordt met 7 letters gesclln~Yen en noemt een
opslagplaats.
2--5-6-7 is een zure vloeistof,
de 1-2--4-3 is een menschelijk lichaamsdeel,
en l---{j--- 7is een diepte, waaruit het een of ander getrokken wordt,
en i) -2-4-3 is een Limmermansgereedschap.
EE~

ZAAK VXN VEHBEELDING.

Gaby, eet uw pudding op. ,)
« Moeder, ik houd waarlijk niel \"au pudding. »
« Dan moet ge u maar inbeelden, dat ge ze graag cet. })
« Waarlijk, moeder, ik verbeeld mij liever, dat ik al
pudding gegeten heb. ))
«

Van een olievat kan men geen wijn tappen.

8. Laat ons trachten bij elke gelegenheid aan het genoegen
van anderen te denken, en ons eigen genoegen daarvoor op te offeren.
Met h ben ik een deel van een schoen,
met t een deel van een boom,
met z, dien ik, om iets te vervoeren of te hergen,
en met I om iets te sluiten.
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DHAADLOOZE TELEGHAPHIE '?
Een geleerde vcrlelde in gezelschap, dat bij opgravingen
in Egypte draden gevonden waren, wat 'n bcwijs was,
dat ook de oudheid al lelegraphie kende.
Daarop zei een andere: « In Herculanum en Pompeï
heeft men hij opgravingen geen draad gevonden, dal
kan dus als bewijs dienen, dat men toen reeds de
draadlooze lelegraphie kende. »
De naarstigheid is de moeder van 'L geluk.

9. Nooit n'rwijten de kinderen later hun ouders, dal zij
streng waren, maar zeer dikwijls, dat ze \lid streng
genoeg waren.
l\Iijn eerste valt in ons land alleen des winters; mijn
tweede is een rond voorwerp, waarmee de meeste
kinderen graag spelen, en mijn gelH'el een bloeiende
struik; ook iets ,vaarmee de kinderen in den winter
graag goo ie 11.
EEN VOOHGEVOEL.

Een kleine jongen kwam zenuwachtig bij zijn moeder CII
vroeg: «Moeder, in die fleseh daar, was daar haarwatt'r
in '? »
« Neen, zeker niet, jongen,» zei de moeder, « dat is lijm.»
-(i 0 I » zei de jongen verslagen. En toen na een oogellhlik: « 't Is daarvan missehien dat ik mijn klak niel
meel' van mijn hoofd kan krijgen.
»)

Die de kern wil smaken,
Moet eerst de note kraken.
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10. Een ijver, die niet goedhartig is, komt voort van een
liefde, die niet de ware is.
i\1ijn geheel wordt met H letters geschreven en noemt een
groote stad in Holland.
Ecn 1-2-2--7 is een kleur,
een 6-2-5 - (j is een deel van een schip,
een 2-2-(j is een lichaamsdeel,
een 6- 8-:1 is cen knaagdier,
een ~ -- 2 --:1 is een i Ilsekt.
TE LAAT.

Hij. - - Ja, vrouwtje lief, nog geen tien jaar geleden, was
ik de sterkste en tevens de slankste kerel van de stad.
Ik was ook zeer matig, en werd aanzien als een der
verstandigste mannen. Niet één belangrijke onderneming, of ik stond er aan 't hoofd ...
Zij. - 0, wat een oneindig verschil bij uw huidigen
toestand 1... Jammer, dat ik u alsdan niet gekend heh!
Zomet'\'t'rnHIlIIL -

3. -

11)23.

-- 34Men vangt meer vliegen met één druppel honig,
dan met een gansche ton azijn.

11. Niets moet ons nederiger stemmen dan het ontvangen
van genaden en weldaden.

1 is een meisjesnaam,
2 is een meisjesnaam,
;3 is een jongensnaam,
4 is een jongensnaam,
De eerste letters van deze vier namen vormen samen den
naam van een rivier die door Duitschland stroomt.
OOK EEN THOOST,

Een zieke boer, die bij een kwakzalver was te rade
gegaan, werden zooveel geneesmiddelen voorgeschreven, dat hij angstig aan den man vroeg:
« Maar, mijnheer, als ik er lUl eens van sterf'?»
« Dan kunt ge gerust overal bekend maken, dal ik de
grootste bedrieger van de wereld ben. »
Op harde woorden zoete reden,
Stelt menig korzel hoofd tevreden.

12. Een dwaas is iemand, die niet leeren wil in de school
der ervaring.
1. Is nooit.
2. Is een lokmiddel voor visschen.
:t Is hoogveen in Noord-Brabant.
4. Is een familielid.
5. Is een voetbekleeding.
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ö. Is een oude lengtemaat.
7. Is een lichaamsded.
8. Is nooit.
De eerste letters die gevonden worden vormen den naam
van een heroemd veldheer.

(,ROOTMOEDEH Er-.; JONG MEISJE.
« De meisjes ook tegenwoordig weten niets meer van de
huishouding. Ik wed, dat ge niet eens weet waarvoor
ge een naald moet gehruiken. »
« Maar, grootmoeder, nu overdrijft ge toch werkelijk.
Voor de g1'aIl10phOOIl, natllurlijk!»
Het oog

V:ln

den meester maakt hel paard vet.

13. Gelukkig hij, die het begrijpt als hij ongelijk heeft: hij
zal den vrede hewaren.
1 Komt in huis en 't spreekt niel,
't Gaat in de schapraai en 't eet niet,
't Gaat in 't vuur en 'l verbrau(lL niet,
't Gaal in 't water en 'l verdrinklniet,
't Gaat in 'l bed en 'l slaapt niet,
't Gaat op den zolder en 't klinkt niet,
't Springt op de schouwen 't breekt niet.
ZE WIST HET SEFFENS.
~ladame

was aan 't kuischell en liet Kato twee schoone
vazen wegdragen, zeggende:
« Pas op, want het zijn zeer kostelijke, Kato ! »
Maar nauwelijks uit de kamer, of madame hoort een vaas
vallen en loopt naar de plaats, van waar het gerucht
gekomen is.

3(1
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« Wat is dat nu, een vau mijn schoone vazen gebroken;
hoe hebt ge dat gedaan '? »
« Alzoo, zie, madame, ») antwoordde Kato, en ze liet de
andere ook vallen.

Die 't klein niet hegeert, is 't groot niet weent.

14. Als ge geen kritiek knut verdragen, oefen haar dan ook
niet uit.
Zoek een woord va~,- 11 letters en 4lettcrgrepen, dat, omgekeerd, het zelfde is.
GETROOST.

Vrouw. - De dokter heeft me gezegd slechts door den
neus te ademen.
Man. - Zooveel te heter, alzoo zult ge uw mond moeten
toehouden.
't Is een slecht dorp waar 't niet eens in 't jaar kermis is.

15. \Vie klaagt dat de tijd al te ras vervliegt, beklage eerst
zich zelven, dat hij den tijd niet goed gebruikt.
'k Maak meer gerommel,
Dan een groote trommel;
'k Verschijn niet zonder vuur
En sterf op mijn geboorteuur.

-
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APENKWESTIE.
De bestuurder ,'an een dierencircns ging op reis. Tijdens
zijn afwezigheid ontsnapte een oude aap, en de plaatsvervanger van den bestuurder, niet wetende welk
besluit te nemen, telegrafeerde aan zijn meester:
d)e oude aap ontsnapte. "Wat moct ik doen? Een nieuwen
koopen of wachten totdat gij terugkomt '1 »
Die den ouderdom nict eert, is den ouderdom niet weerd.

16.

Leeft zóó, als wil~lct gij icderen dag sterven;
Werkt zóó, als wildet gij eeuwig leven.
Hoog omhoog
Krom ge toog,
't Is van God geschapen
En niemand kan Cl' aan geraken.
EEN KOOP VAN BELANG.

Jongen: « Papa vraagt of hij hier goede kaas kan krijgen. »
Winkelier: « Zeker, jongen. \Vij hebben de beste kaas,
die bestaat; wij maken hem op onze eigen melkerij.
Hoeveel moet er uw papa van hebben 'I ... »
Jongen: « Oh I wij hebben maar een klein stukje noodig
voor onze muizenval! »
Als de lucht invalt zijn al de musschen dood.

17. Let bij hel benuttigen van uw tijd op de juiste, goede
beweegreden. Men kan zijn tijd evengoed weggooien
door onnutte bezigheden als door ledigheid.

-
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Lange, lange lanke
Van hier tot aan Franke,
Daar is noch smid noch timmerman,
Die lange lanke maken kan.
'VONDERBAAR.
Keihoofd woont sedert meer dan dertig jaar nevens de
speelplaats eener school, waal' hij de kinderen alle
dagen ziet spelen en dartelen.
« Dat moet een waar plezier zijn voor II op uw ouderdom, » zegt hem een vriend, « al dat leven, en al dat
spel! »
« Ja, dat is het ook,» zei Keihoofd, « maal' één zaak
begrijp ik niet: ik woon hiel' al zoo lang, en die
kinderen groeien lllaar niet! »
't Zijn goede geesten, die weerkeel'en.

18. Men denkt dikwijls zooveel te doen en doet inderdaad
zoo weinig, omdat men niet datgene dod, wat men
doen moet.
Blommen
Die 's winters kom(m)ell,
En 's zomers weggaan ...
Kunt ge me wijzen waal' ze staan '?

HUlS TE Hl1 REN.
Verhuurder,' « Nu heht ge de woning gezien; bevalt
ze u ! »
Huurder,' « Ja, maar er ontbreekt nog een stal. »
Verhuurder,' « Een stal'? waartoe nog een stal? »
Huurder,' « Om el' den ezel in te plaatsen, die den prijs
zou willen betalen, dien ge ''faagt. »
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Hij en is in de wiege niet versmacht.

19. Ontspanningen zijn in 't leven, wat zout is voor de
spijzen. Te veel zout maakt ze weerzinwekkend; geen
zout maakt ze smakeloos.

Een zak was vol en wordt geleegd,
Nu vindt men, dat hij zwaarder weegt
Als zijnde boordevol gedaan. Hoe kan dat zijn? Ge moogt het raan.
INDIEN HIJ MILLIONAIR WAS.
De onderwijzer had het volgende voor opstel gegeven:
« Wat zoudt ge doen indien ge millionair waart?»
Alle kinderen gingen dadelijk aan het werk, behalve
Mielken, dat ging zitten rondkijken.
« Nu, Mielken, » zei de meester, « alle kinderen zijn druk
aan 't werk en gij zit niets uit te voeren I »
« Wel, meester,» antwoordde Mielken, « daar hebt ge nu,
wat ik zou doen indien ik millionair was. »

Men moet het ijzer smeden terwijl het heet is.

20. Kleine vriendschapsbewijzen vormen dikwijls een hechteren band dan geweldige opofferingen en overdreven geschenken.

Ik werp het rood in 't water en 't komt zwart boven.
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VAD EH EN MOED EH SPELE:"\.

Uentje. -- Jantje en ik hebhen vadertje en moedertje
gespeeld, mama. »
ll-fama. - En hoe hebt ge dat gespeeld'! »
Lientje. - Wel, Jantje zat aan den eenen kant van de
tafel en ik aan den anderen, en Jantje zei: « 't Eten is
weer niet goed; » en toen zei ik: « (ie krijgt niets
anders, » en toen sloeg Jantje met zijn vuist op tafel
en ik stond op en ging de kamer II i t.
Die de bramen vreest, moet uit hel bosch blij veIl.

21. \Vat baat het een volk, dat het de gansdIe wereld verovert, als het zelf leed ondervindt.
'k Ben kort of lang, 'k ben laag of hoog,
Nu smal, dan breed, nu nat, dan droog;
'k Gelijk zeer dikwijls op een kruis:
Wilt ge mij zien, 'k lig vóór uw huis.
BIJ DEN THOEP.

Luitenant. - \Vat denkt ge wel, kerels, wanneer ge de
nationale vlag ziet wapperen 'l
Soldaat Vlegels. -_. Dat het waait, luitenant.
't Is beter een goede gebuur dan een verre vriend.

22. Er zal altijd genoeg eerbied voor het gezag zijn, als er
nederigheid genoeg is. Verdwijnt de nederigheid, dan
wordt het gezag zwaar en onuitstaanbaar.

--11 Ik ben klein, en goed of slecht,
Somtijds oorzaak van gevecht;
Zonder mij kunt ge wel gaan,
:\laar niet klappen op de baan.

VA=" WAAH DE REGE:-\ VOOHTKO:\lT.
'Vat zegt ge, dat de regen voortkomt nlll de
kniei.\n van uw grootmoeder 'l
Tiste. - Ja, als het regent, dan zegt ze altijd, dat zij bet
daags te voren gevoeld heeft in haar knieën.
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Hij heeft het hoor('n luiden,
maar hij weet den klepel niet hangen.

28. Het is even moeilijk een goeden naam
als een slechten kwijt le geraken.

Îl'

veroveren

:\'auwelijks groei ik weer
Of de maaier maait mij neer.
Doet de maaier het niet goed,
Dan stort de akker bloed.
NIET GOED VEHBETEHD.

Onderstaande berichtjes, die afzonderlijk moesten worden gedrukt, werden bij vergissing op de volgende
wijze onder elkander geplaatst.
IY V... is benoemd tol hoofdgeneesheer aan hel nieuw
hospitaal.
De regeering heeft het plan opgevat het kerkhof zoo gauw
mogelijk te doen vergrooten.
Men is reeds met den meesten spoed aan het werk gegaan.
Nooit man zoo kwaad, of hij deed iemand haat.
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24. Wie bescheiden is zal steeds een goede rol in 't levensdrama spelen.

\Vie werkt dag en nacht
Met al zijn wijsheidskracht,
Doch zonder vechten of slagen
Om den dood te ver:jagen '?
VERSTANDIGE TAAL.

Rechter: « Was de beschuldigde dronken'? )j
Agent: « Neen, daarvoor sprak hij veel te verstandige
taal. jj
Rechter: « Wat heeft hij dan gezegd '! »)
Agent: « Hij zei, dat ik een stekelvarken en een groot
uilskuiken was! »
Die zijn wittebrood VÓÓl' eet,
moet zijn roggebrood na eten.

25. Men kan den mensell alleen goed doen, als men hem
liefheeft.
Ge komt in 'nen hof en 't is geen hof;
Ge komt in een huis en 't is geen huis;
In dit huis staat een stoel en 't is geen stoel;
Op dien stoel staat een man en 't is geen man.
GOED GELEIDEn..

Neef-student (heeft zijn oom, die van den buiten is, te
Leuven in 'n restaurant gebracht) :
- Ziet ge, liefste oom, ik druk op dezen knop en ik bestel
ons avondmaal.
Oom. - .Ta, en wat dan '?
Neer - Wel, als we gedaan hebben, drukt gij op dien
knop en ge betaalt.
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Men kan geen kei 't vel afdoen.

26. Niemand komt tot echte zelfkennis, zonder de zweepslagen van het lijden te hebben ondervonden.
Daar is een monster groot en wreed,
't Is gekomen van Adams leed,
't Heeft zuster, noch broeder,
En de zonde was eertijds zijn moeder.
STOFFEH.
(iast (een dorpslogement binnentredend): « Kan ik een
kamer krijgen voor den nacht? »
Baas: « Zeker! Kees, hreng mijnheer eens naar n r 71. »
Gas! : « Zoo! Heht gij hier zooveel kamers? »
Raas: « Neen, twee maar: n"5 71 en 72. »
:YJen moet (soms) huilen met de wolven in het bosch.

27. Hegenhuien zijn evenzeer noodig voor de vruchtbaarheid als zonneschijn.
Twee zwarte been en,
Twee zwarte kaken;
"Vat er uit komt zal wel smaken.
EEN DIEPE SLAAP.

A. - Om welk uur brak de brand uit '?
B. - Hond middernacht.
A. - En iedereen is kunnen gered worden?
B. - Iedereen, uitgenomen de nachtwaker, dien men
niet heeft kunnen wekken.
Waar niets is, verliest de koning zijn recht.

44
28. Wat zijn zij nrm, die niets anders hebben dan geld.
Ik en mijn zuster zijn voorwaar
Gelijk ecn passer hij malkaar,
De oogen van achter, de punt van voor,
En toch geraken wij oycral door.

POETS 'VEDEHOl\I POETS.
Een cenoogige, die gaarne toonde, dat hij gel'stig WlIS,
ontmoette een fikschen bult op zijn morgenwandeling.
(( \Vel vriend,» zei hij, gij hebt \I W vracht al vroeg
geladen 'l »
Daar kl1lü gij niet ovcr oonledell, wanluw heide luiken
zijn niet open, » Iiel de andere erop volgen.
t(

t(

Zooveel hoofden, zooY('eJ zinnen.

29. Zonder vallen leert men niet loopen, door dwakn komt
men tot de waarheid.
Ik ben een pot en heh geen ooren,
~Ien ziet mij dagelijks doorboren;
't Vlees eh daL in mij wordt geslokelI
Wordt niet gebraden, noch gezoden.
OP HET BUHEEL.

Leeglooper. - Ik heb iets gevonden; moeL ik het hier
afgeven 'l
Politie-Commi.'isaris. -- Natuurlijk! 'Vat hebt gij gevoudel} ?
Leeglooper. -- Ik heh werk gevonden en wilde het hier
afgeven.
Op zachte bedden slaapt men soms hard.

15

30.

Daar alleen kan liefde wonen,
Daar alleen is 't leven zoet.
\Vaul' men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet.
WiggelwaggcI had 1()Qyer gedragen.
\Viggelwaggel draagt er geen meer;
\Viggclwaggel draagt lijf en ziel.

IX DEX DTEHEN'lTIX.
Kleine Su ze was naar den dierentuin geweest, en toen zij
terug kwam, was zij heel opgewonden.
« Moeder,» zeide zij, « er was daar een jufI"rouw die
apennootjes op den grond gooide, en tOC11 kwam de
olifant en hi.i veegde ze op met zijn stofzuiger. »)
Ik oude dag komt nooit alleen.

31.

Tevreden zijn is een grootc guust,
TeYredell schijnen eeu groote kuust,
Tevreden worden ecu groot geluk,
Tevreden hlijven, een meesterstuk.
leder huiskcn heeft zijn kruiskeIl,
Zoo het Bijbelwoord ons leert.
Doch met mij is 't .iuist verkeerd:
Ik hen met geen krllis beladen,
't Kruis draagt mij. \Vie zal het raden 'l

ONEINDIG.
Leeraar, (wiens kaal hoofd de leer! ingen geenszi ns ontzag
inboezemt) : Denken de heert'n soms, dat ze mij op
den kop kunnen zitl{>n 'I »
Student: « 0, neen, mijnheer, wij zouden er afglijden. »
(j

Geef den stotfer een hrood, de klager heeft geen nood.
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1. De schoonste oogenIJlikken van ons leven zijn die, welke
met't geluk van anderen zijn samengevlochten.
'k Ben rond van hoofd
En sterk van lijf,
Ik heh twee staarten lang en stijf,
Dilnv ij Is wordt er groote last
Op mijn rug en lijf gepast.
OP DE SCHOOL.
Meester. ~--- Kunt ge 1 deelen door 5'1
De kinderen verstonden hem niet en hij \TOl'g hel met
andere woorden:
« Gaat 5 in 1 ? )) vroeg hij.
Geen antwoord. Een kleine jongen steekt den vinger
omhoog.
« Gij, Jantje '? ))
« Ja, meester, dat gaat. Ik siak dezen morgen:) teenen in
één kous. ))

Eigen lof stinkt, vreemde lof blinkt.

2. Men moet zijn geluk niet zoeken in de bevrediging vall
zijn wenscheIl, maar in de vervulling van zijn plichten.

-- 47'k Heh altijd in het woud geleefd,
Zonder stemme, zonder tale,
En nu zing ik zonder falen,
Waarin de mensell hehagen heeft.
Na mijn dood hen ik verheven,
Schoon ik levende was stom,
Uit mijn eigen plomp en dom,
Kan ik zoet geluid toch geven.
'T VERSCHIL TUSSCHE:\' ...
Kent ge 't verschil tusschen een aap en een cigarenkistje '1 »
Iemand met een heel diepzinnige plooi in 't voorhoofd
en met denkersoogen, na lang suffen: « Neen! »
« \Vel, een aap kan op 'nen boom klimmen en een
sigarenkistje niel. »
«

Goede wijn behoeft geen kralls.

3. Willen we ons op zedelijk gebied, ,'ooral op dat der
zinnelijke driften, geheel heheerschen, dan moeten
we beginnen ons te beheerschen bij eten en drinken.
'vVelk deel van den ezel maakt het meest gerucht '?
Men hoort het soms in rampen, soms in genucht:
Het is nochtans noch schreeuwen, noch roepen,
:VIen hoort het dikwijls hij de troepen.
MOEDERTAAL.

Klaas. - Vader, waarom zegt men altijd MOEDERTAAL en
niet VADERTAAL?
Vader, (zuchtend). - Omdat de moeder altijd het meest
ter taal is, jongen.
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Die zich z-eh'en prijst, is licht geprezen.

4. 'Vaar de eer gebiedt te spreken, is zwijgen een misdaad.

Kunt ge driemaal achtereen r.eggen :
Hespe zonder mostaard '?

'VAT HIJ ZEGT.
Jan. --- l\Iaar, Pier, als ge 's nachts laat thuis komt, wat
zegt ge aan uw vrouw?
Pier. . - Ik zeg goêll alJond, en zi.i zegt al het overige.

Eigen haard is goud waard.

5 .. "rie zijn kwade lusten wil bedwingen, leere eerst zich
onschuldige genoegens te ontr.eggen.
Hoe\'eel nagels hehield Noi'. nadat hij de ark getimmerd
had '?
DRANKBESTRI.JDIl\'(i.
Iemand kwam spreken op den huiten over drankhestrijding. « Ja, meVl'Ouwen, mijnheeren!» riep hi.i uit,
« de proef is genomen geworden. Men gaf een varken
veertiendagell lang alcohol te drinken en toen stierf
het. )J
{( 't Is wel hesteed, » zei een hoerkel1. « De jenever is niet
voor de varkens gestookt. ij

..i !.

Oost, West, thuis hest ; ieder vogel zoekt r.ijn nest.
l!Il

~lIC1

:.1 •
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G. Een verstandig man tracht eIken dag iets l1leuws hij te
leeren.
vVelke is de droevigste stad der wereld.
GOED GEVONDEN.

Heer. - \Vaarom komt ge niet seffens als ik hel '?
Knecht. --- Ik heh de bel niet gehoord, l\Iijnheer.
Heer. - Als het nog gebeurt, dat ge de hel niet hoort,
kom het aanstonds zeggen; dan zal ik harder bellen.

Zetneryermaal

-

4. -
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- 50 -'t Zijn sterke beenen, die de weelde kunnen dragen.

7. Het kwaad is nooit mooi, het is altijd dwaas en klein.
Het heeft een fijne en zachte huid,
Maar, als gij trekt zijn kleeren uit
En het door u besneden wordt,
Is 't zeker, dat gij tranen stort.

SCHRIKKELIJK KIND.
Jantje, (tot een heer, die zijn ouders komt bezoeken). Mama zegt, dat gij iemand op vijf minuten kunt in
slaap praten. Och toe, probeer dat eens op mij.
leder weet best, waar de schoen hem wringt.

8. Een goed geweten zonder een goeden naam is heter dan
een goede naam zonder een goed geweten.
In welke glazen kan men best schenken 'l
ONBETWISTBAAR

Schoolopziener. - Wie geleidde de Israëlieten naar het
land van Chanaän ?
Geen antwoord.
Schoolopziener (kwaad). - Niemand kan mij daarop antwoorden? Gij daar, men zou zeggen, dat gij slaapt;
wie geleidde de Israëlieten naar het Land van
Chanaän?
Leerling (verschrikt). - Ik niet, Mijnheer, ik ben nog
maar 8 jaar oud.
Wien 't schoentje past, trekke 't aan.

-
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9. De vrijheid is een kostelijk goed, dat echter slechts verworven wordt door hen, die allereerst geleerd hebben
te gehoorzamen.
Waar kost hel water duurst '?

GELlTK BIJ EEN ONGELUIL
. Jan, (8 jaar, uit de school komende). - Moeder, ik heb
vandaag « CHANCE » gehad. Ik heb straf gehad, omdat
ik een gaatje in mijn boek gemaakt heb.
Moeder. --- En noemt ge dat CHANCE hebben '?
Jan. - \Vel, ja, de meester heeft het blad niet omgedraaid, en in het volgende blad had ik ook een gaatje
gemaakt.
Die niet hesnot is, moet zijn neus niet vagen.

10. Er is nooit ecn reden om ongeduldig te zijn.
Eerst wit als was,
Dan groen als gras,
Dan rood als bloed,
Zoo smaakt het goed.
LANGS BINNEN.

Tiste lag iu 't gasthuis met een ziekte aan het tandvleeseh.
Hij moest daarom zijn mond spoelen met brandewijn.
Tiste deed dit.
« Maar, jongen toch,» zei de zuster, « gij spuwt den
brandewijn niet uit. »
« Jawel, zuster, » zei Tiste, « ik spuw hem langs binnen.»
Die niet schurftig is, moet zich niet krabben.
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11. Het is om er razend van te worden, dat klein vermanend
stemmetje van het geweten gedurig te hooren, juist
als een blaffend hondje, dat onophoudend op ons
aanspringt en niet weg te krijgen is, noch met de
zweep, noch met steenen!
't Eerste zoo bitter als gal,
't Tweede zoo hard als heen,
't Derde zoo zoet als zeem.
W"EG VOOR VOETGANGERS.

Veldwachter, (tot een landbouwer, die varkens drijft).
Zeg, weet ge niet, dat hier slechts voetgangers mogen
doorgaan?
Landbollwer, (op de varkens wijzend). - Aanziet ge dat
voor KAVALERIE misschien?
Liever hloode Jan dan doode Jan.

12. Wie zijn fouten erkent, geeft geen bewijs van zwakheid,
maar van kracht.
'k Ben licht of zwaar, steeds kloek en sterk,
Onthoofd, word ik een noodig werk.
VERSTANDIG.

Jan, (een put gravend). - Baas, waar moet ik de aarde
werpen, die uit dezen put komt?
Baas. - Wat zijt ge dom 1. •• Graaf er een nevens en werp
ze daarin.
Eikels worden boomen.

-
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1.3. De ontevredene zal zelfs de zon partijdig noemen.
Ik ben een dier
Gevreesd alhier,
En omgekeerd,
VVord ik vereerd.

HET VERSCHIL.
Stadsjongentje, (tot kameraadje van den buiten). - VVelk
verschil is er eigenlijk tusschen een paard en een os?
BUÏlenjongen.-- Een os is de broer van een koe, en de oom
van een kalf, maar van een paard is hij geen familie.

Die niet en weet, niet en deert,
Die niet en heeft, niet en smeert.

1.4. Het geheim van een goed en gelukkig leven is een goed
geweten.
VVie heeft oogen en ziet niet?
OPENHARTIG.
Moeder. - Maar, lief kind, wat zoudt ge doen, indien ik
kwame te sterven ?
Kind. -Ik zou al de suiker opeten, moeder.

Uit het oog, uit het hart.
~1Il1MJ~~lIllllllla~

1.5. Er bestaan op deze wereld noch rechten, noch plichten,
noch waardigheid, noch gezag, welke te vergelijken
zijn met de rechten, de plichten, de waardigheid en
het gezag van den huisvader.

-
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Welke bijzondere voorwaarde wordt er vereischt om met
krijgseer begraven le worden?
OOK EEN SLAA PMUTS.
Tolbediende. - Zoo, mijnheer, ik meende, dat er in uw
reiskoffer niets anders dan lijnwaad, kragen, hemden,
enz. staken?
Reiziger. - Inderdaad, zoo is het.
Tolbediende. - En wat zijn dan die drie flesschen cognac,
die hier op den bodem van den koffer liggen?
Reiziger. - Dat... dat zijn slaapmutsen.
De onbekende is de onbeminde.

16. Het wel beginnen is bij velen, maar 't uolJw.rden
weinig menschen.

IS

bij

'k Heb het gezien en 'k mag het zeggen:
'k Heb er drie opeen zien leggen,
En, als het kwam op scheèn,
Was er maar één.
ONDER OF BOVEN.
Vreemdeling, (die een kerk bezichtigt). - Hebt ge hier één
of twee klokken in den toren?
Koste/'. - Twee, mijnheer.
Vreemdeling. - Die hangen zeker boven elkander?
Koster. - Neen, mijnheer, onder elkander.
Goed geschikt is half gedaan.
~i~l~~~.),'(JIXI~~1II

17. Een kind, dat steeds zijn eigen wil kan doorvoeren,
wordt de schande zijner ouders.

-
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Met welken sleutel kan niemand een deur openen?
GOED GEANTWOORD.
Een student der Hoogeschool ontmoet een boer, die een
kleinen ezel voortdrijft.
De student. - Zeg, boertje, zoo'n klein ezeltje kost toch
niet veel, niet waar?
De boer. - Neen, maar een groote, zooals gij, kost bliksems veel.
Met passen en meten wordt de tijd versleten.

18. Speur niet zoo ijverig naar andermans tekortkomingen,
doch naar die van u zelve.
De vrouwen zoeken het en zijn mistevreden als zij het
vinden: wat is dat 'l
NOOIT TEVREDEN.
Een schelm, die uit de gevangenis gebroken was, las in
een dagblad, dat hij ijverig opgezocht werd, en zeide:
« Die rechters zijn nooit tevreden: breek ik in, het is niet
wel, en breek ik uit, het is ook kwalijk. »
't Eerste gewin is kattegespin
En 't laatste heeft van den duivel

19.

lll.

De roos is gauw vergaan
De doornen blijven staan.
Mijn moeder heeft mij voortgebracht
En ik breng nu zelf mijn moeder voort.

-
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SLECHT \VERK.
« Wat leveren de schoenmakers toch slecht werk I »
zeide een grootmaker, « mijn schoenen zijn reeds versleten, en ze zijn nog niet betaald I»

Hoovaardigheid is zottigheid,
Maar vuiligheid is geen heiligheid.

20.

Goede vrienden mogen kijyen,
Doch moeten goede vrienden hlijvell.

Hoeveel kraaien kunnen zitten van hier tot Gent, staart
aan staart?

BUITENGEWONE ZITTING.

Boer Simpels, (tot boer Theunis, die terugkeert van de
gemeenteraadszitting) : « Wel, buurman, wat was er
aan de hand? »
Boer Theunis: « Niets, maar de burgemeester had zich
een bril aangeschaft, en nu moesten we eens zien of
we er ook door zagen ... »
De vuilste varkens willen in 't schoonste stroo slapen.

21.

't Waar geluk is niet gelegen
In des voorspoeds zonneschijn,
't Goed te hebben is een zegen,
Grooter zegen: « Goed te zijn. »

Hoe is een zwarte hond, wanneer hij in de Roode Zee
geworpen wordt?

- 57 -WEHKMAN EN STUDENT.

Werkman. - Ik zou willen naar huis gaan, maar ik heh
geen geld.
Student.- Ik zou willen hier blijven, maar ik heh ook
geen geld.
De hoog mag niet altijd gespannen zijn.

22. Verstandelijke liefde doet grooter zaken dan groot verstand. Die liefde kan slrafl'en en vergeven, verdragen
in geduld, strijden ten goede, en ze vergeet dikwijls
haar zelve.
Hoe heette Mozes toen hij klein was '?

TWEE BLINDEN.
Twee blinden loop en elkander omver:
- Dwazerik, ziet ge niet, waar ge loopt '1
- Ezel, ziet ge niet, dat ik hlind hen '1
Als men de snaren te hoog spant, springen ze.

28. De gebreken worden door eigenliefde verkleed, en met
een zeker fatsoen en gemanierdheid opgetooid, totdat
ze onkenhaar worden.
Trek tien van tien af en houd twintig over.
TETIUGGAAF.
Alj'ons. -- Leen mij eens tien frank.
J<)'Qns. - Maar ge staat mij nog twee frank schuldig.
Alfom. - Hewel, houd er die maar af.

-
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Nacht geeft raad.
~KM~!Ii!JR~~R~

'24. Menigeen komt door zijn vijanden naar boven en wordt
door zijn vrienden neergehaald.
Ik ben een nuttig dier; kap mijn staart af, dan ben ik
niets meer waard.
VARKENSPOOTEN.
Mevrouw. - Welnu, Siska, had de slachter varkenspooten ?
Siska. - Ik weet het niet, mevrouw, ik heh het niet kunnen zien, hij had zijn schoenen aan.

't Berouw komt vóór de zonde niet:

'25. Men moet de verdiensten van een man niet heoordeelen
naar zijn grooten aanleg, maar naar het gebruik dat
hij er van maakt.
Welke grondsoort, omgekeerd, komt van het graan?
FIJN GELEERD.

Slimmeke komt thuis en vertelt, dat hij op de poort van
een hof gelezen heeft: « Hier liggen wafelijzers en
schietgebeden. »
Gedeelde smart is halve smart.

'26. Geen van de menschen, die het ver hebben gebracht,
hehben bij hun werk ooit naar het uurwerk gekeken.

-
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Ik dien om op te stoppen, gekeerd om op te steunen.
DHONKEMANSPRAAT.
-

Jan, ik geloof dat wij hier op het middelpunt van de
wereld staan.
- Waarom, Ko ?
~- \Vel, ziet ge dat niet '? Alles draait rondom ons.

Met een tong en een mond geraakt men de wereld rond.

27. Kinderen ~ie hun ouders minnen, verbitteren hUl)
leven niet door onderlingen haat of nijd, die aanleiding geven tot misdaden.

Om nooit van uw leven vlooien te krijgen, wat moet ge
daarvoor doen?
9 EN 6.

zoo, Vader Izaäk, gij leent uit aan 9 %. Maar dat is
woeker .... "rat zal God daarvan zeggen? »
« Tatata ... , de goede God ziet van hierboven en dan is de
Homgekeerd; dan leest hij maar een (j ! »
« Zoo,

Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.

28. De zelfzuchtigen krijgen als eindloon de eenzaamheid.
Ik besta uit vier lettergrepen; 'k ben wijs genoeg om
anderen te leeren ; kap twee lettergrepen af, dan ben
ik nog wijzer.

- 60STOEF BOVEN STOEF.
« Ik ving een visch, zoo groot, dat tien man moeite hadden om hem te dragen. »
« Dat is niets, vergeleken bij dien, welken ik ving. »
« Hoe groot was die'! »
« 'k \Veet niet juist. Maar toen ik hem uit het water haal-

de, zakte de zee drie voet.

»

\Vel voorgaan doet wel volgen.

29. \Vat ge

HU

zij t is enkel de wortel "an wat ge zijn moel.

In mijn eerste is water, in mijn tweede is water, en
zonder water kan mijn geheel niet bestaan.
HIJ \VON HET.

Een Belg, een Franschman, een Engelschman en een
Amerikaan, zaten samen in den bloktrein. De Belg
sprak met fierheid over de snelheid van den trein,
waarop de FranschnUlll zeide:
« Bij ons is het wat anders, daar heeft de expres zulke
snelheid, dat de telegraafpalen juist een lallenwerk
schijnen te vormen. »
De Engelschman op zijn beurt: « In Engeland is het nog
erger, daar zou men zeggen, dat de huizen der bareelwachters een lange straat werkmanswoningen uitmakell. »
« 't Is wat, » zei de Amerikaan, » bij ons rijden de treinen
zoo snel, dat verleden week, bij een twist tusschen een
reIzIger en den statieoverste, de eerste de hand
zwaaide om den chef een oorveeg te geven, en zijn
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hand kwam terecht op de kaak van den chef der
volgende statie. »
Hij won het I
De kleine apen doen de groote na.

30. Er is geen dieper haat dan deze, welke opschiet tusschen
zusters en broeders.
Jan Kapoen
Heeft zijn vader helpen dooden,
Zijn moeder vergeven,
Zijn zustcr gebondcn ...
En nog gccn dagelijksehc zonde bedreven.

BJ.T ZESJAHIGE KLEUTEHS.
In de les van Gewijde Geschiedenis toont de ondcrwijzer
de plaat « Jezus zegent de kinderen», waarbij Jezus
een kindje op den sehoot heeft.
Onderwijzer. -- Welnu, Mieltje, zeg mij eens wie ge ziet
op de plaat. »
lIfielUe. - Onze Lieve Heer, meester. »
Onderwijzer. - Heel goed. En wic zit op den schoot van
Onzen Lieven Heer?
Mieltje. - ' t Kindeke Jezus, meester.
Woorden wekken, doch yoorheelden trekken.

Oplossingen der raadsels.
MAAND JULI.
1.-- 36 ganzen.
2. -- Eerst zet hij het schaap over; dan gaat hij om den
wolf en neemt het schaap weer mee; vervolgens brengt
hij de klaver over; en keert terug om het schaap.
3. - Rhóne-Yssel-Nyl (Hyn).
4. - Wol-ga.
5. - Elba-Lyon-Boon-Anna.
G. - l\1oord-droom-rool11-moor.
7. - Klei-lei-ei.
S. -- Voor-koor-moor-Goor.
9. - Baas-haas-kaas-Maas-Klaas.
10.- 7,5, 3 jas; 4,2,6,4, 8 tante; 7, 2, 6 Jan; 1, 5, :~, 4 kast
(kastanje).
11. - Rome-Bern-Parijs-Aken.
12. - Gram-Bram-tram.
13. --- Mat-l11ot-l11oot-maat.
14. -- ij.
15. - 4, 5, (j, 1 kers; 4, G, 2, 3, 4 kruik; 6, 2, :3, 4, 5, (j ruiker;
1, 3,4 sik; 2, :~ ui (suiker).
tG. - 3,4,6, 1 wi~l; 2,5,2,5 Anna; 1,2,2,5 laan (lawine).
17. - Haan-Zaan-DaaII-Waan.
18. - Rebus-beurs.
19. - Delft-elft-elft-elf, el.
20. -- 3, 4,5 den; 6, 7,8 bar; H, 10, 11, 12, 13 nevel; 11, 12,
13, 14 veld (Oldenbarneveld).
21. - Edinburg-Leeds-Jerusalem-Peking.
22.- - Kopenhagen.
23. - 1,2,6,5 kerk; 4,7,8, H ring; 9,6,5,3,5 Griek (keerkring).
24. - Constantinopel-Boma-Bàle-Kindu-Baden-Kanton.
25.- Gas-gast.
26. -- Mol-meel-Miel.
27. - Stip-stap-stoep-stuip.
28.- Zwaard-waard-zwaar.
29.

-nl.

~lO.

-

Handschoen.

31. - IX-I=X.
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MAAND AUGUSTUS.

1. - Tiber-Kaïn-suiker-roet-wit-fabel (beetwortelsuikerfa-brikant).
2. - E-liza.
3. - Rook-pook-spook-Iook.
4. - Wal-visch.
5..- De thee, want die wordt getrokken, de koOie wordt.
gemalen.
6. - Wals-mast-Emma-distel-delta (Willemstad).
7. -- Azijn-maag-mijn-zaag (magazijn).
8. - Hak-tak-zak-Iak.
9.-- Sneeuwbal.
10. - Rood-roer-oor-rat-mot (Rotterdam).
11. - Elza-Liza-Bert-Edgard (Elbe).
12. - Nooit-aas-peel-oom-Iaars-el-oog-nooit (Napoleon).
13. - Zonnestralen.
14. - Nedertreden.
15. - De donder.
W. - De regenboog.
17. -- IJs.
18. - Ijsbloemen op het venster.
19. - Een zak met wind gevuld.
20. - Een gloeiende bakkerskool.
21. --- De straat.
22. - Tong.
23. _.- De baard.
24. - De geneesheer.
25. -- Kerkhof-kerk-predikstoel-pastoor die preekt.
26. - De dood.
27. - Wafelijzer.
28. - De schaar.
29. - De vingerhoed.
:30. - De wieg.
31. -- 't Haantje van den toren.

-- 64 MAAND SEPTEMBER.

1. ~ De kruiwagen.
2. ~ De fluit.
;{. -- Het vel van den ezel tot trommel gebruikt.
4. -- Hespe, hespe, hespe.
5. ~ Twintig: 10 aan de handen, 10 aan de voeten.
G. ~ Weelwl!.
7. ~ De ajuin.
8. ~ In ledige.
9. -- BiJ den apotheker.
10. -~- De kers of kriek.
11. -- De noot.
12. ~ Keten. ~ Eten.
1:{. ~ Dog. -- God.
14. --- Een pop. - De soep.
15. -- Dat men dood zij.
16. -- IJs-hagel-sneeuw (water).
17. ~ Met een muzieksleutel.
18. ~ Een hol in een kous.
19. ~ \Vater wordt ijs; ijs wordt water.
20. ~ Twee.
21. ~ Nat.
22. ~ MozeskeIl.
23. -- De handschoenen uittrekken: 10 aan de handen en 10
aan de handschoenen.,
24. -- Os. ~ O.
25. ~ Leem. -~- Meel.
26. ~ Kurk. ~ Kruk.
27. -- Er altijd nevens pakkeIl.
28. -- OnderwUzer. ~ Wijzer.
29. ~ Zee. ~ Vaart. -- Zeevaart.
:30. - Zijn vader was beenhouwer, en hij had hem helpen
slachten; hij werd priester, en hij hoorde de biecht
zijner moeder; hij zegende het huwelijk zijner zuster
111.

