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LYSTE 
V A N  

SPREEK- 

WOORDEN, 
 

1. Veel hoofden, veel zinnen. 
2. Het beste en het breedste zal noch volgen, [zei 
ons Besje] zy zou een Pan kakken, en de steel 
quam eerst. 
3. Hy is zo bars als een Spinnekop op een 
Preekstoel. 
4. Daar heb ik hart of, [zei Jaap] en hy likte aan 
een vaad-doek. 
5. Hebje haast (zei Heyn), kakt staande. 
6. Hy schyt (zei Jeroen) of hy een Marsepein om 
een duit kogt. 
7. Hy heeft het zo druk, (zei Flip) als een Pan te 
Vasten-avond. 
8. Let op de Punten, (zei de Paap) en hy stak’er 
een, (wat beliefje, wat zeg je?) door de Preekstoel; 
dat komt wel (zei het Bagyntje) en zy hong’er haar 
huik aan. 
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9. Hy leid tussen twee stoelen in de assche. 
10. Zy groeijen in een ander Mans seer, als de 
Luizen. 
11. Hy vliegt als een gelajen Naars na’t kak-huis. 
12. Hoe lacchen de Godlozen om den val der 
Vromen, (zei een goed Knegt wel eer) 
En daar tuimelde een heel schavot met Speetluizen 
van boven neer. 
13. Hy is’er op gebeten als een Oyevaar op een 
Kikvorsch. 
14. Dat’s arbeid (zei Bakertje Butters) en zy schilde 
en peuzelde een zout Scholletje. 
15. Gy zyt zo haastig, en zoud niet deugen om 
Varkens te maken, want je zoud de staart vergeten. 
16. Als men braakt (zei den Boer) dan dryft men 
een Kalf zonder voeten na de Wei. 
17. Weet ik een gat, gy weet’er een spyker toe, (zei 
de Meyd) en zy wees aan Joris na haar voorschoot 
18. Hy is te stikken als een gladden Aal by de 
staart.  
19. Ik volg myn neus, dan val ik niet over de 
huizen. 
20. Daar kom ik wel af; (zei den Bedelaar) en hy 
kreeg twe blanken voor een papiertje met luizen. 
  



5. 
 
21. Hy moet’er onder, 
22. Dat laatste hoepeltje dat bind, (zei de Kuyper) 
en hy had een Vaatje van vier stoop onder handen. 
23. Zyn’s gelyk mag’er gaan, maar vliegt’er in’t 
hele Land niet. 
24. Die zwarigheid is van’t hart, (zei Quak) en hy 
loosde een zucht, die van benaauwtheit achter uit 
passeerde. 
25. Als men van de Drommel spreekt, dan is hy’er 
dichte by. 
26. Gy moet zuipen dat de Luizen op uw kop 
borsten. 
27. Gy zyt zo zindelijk, gy zoud een strontje van 
een bank likken, en niemand zou de plaats vinden 
daar het gelegen had. 
28. Hy verstaat hem op de Poeëtse termen, als een 
Boer op zijn saffraan eten. 
29. Hy is zo olijk als het hout van de galg. 
30. Hy ziet zo onnozel als (Hansje van Naerden,) 
die door zijn onnozel zien, de Drommel bedroog. 
31. ’t Wil Muizen al dat van Katten komt. 
32. ’t Is’er niet dieper (zei de Loots) en hy peilde de 
Vleis-kuip. 
33. ’t Is plaizierig te kakken als’t wel volgen wil. 
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34. Aan de Van, kent men de man. 
35. Ik moet zien wat’er uit zueren zal, (zei den 
Bakker) eny scheet in den trog. 
36. Dat Perspectyf toond wel, (zei Goossen) en hy 
zag zijn Wijfs poppegoed door de tralien. 
37. Als een ding al te met wezen wil, een Luis zou 
een Mensch de keel afbyten. 
38. ’t Geschied om de zekerheit, (zei Doctor 
Hasius) en hy trok zyn mes tegen een Siams 
Haantje. 
39. Ey ziet hem eens grinnikken, (zei Gerrit) en hy 
klisteerde zyn Aap. 
40. Het Overleggen is’t al, (zei Jaap) en hy maakte 
van een halve oude schuit, twee hele nieuwe Kak-
huizen. 
41. Hy moet voort al had hy een tafel-bord voor 
zijn gat. 
42. Hy doet slecht die hem in zijn hoed laat 
kakken, maar noch slechter dieze op zyn hoofd zet. 
43. De deugd ziet hem ten ogen uit, als de Beul de 
barmhartigheit. 
44. Hy loerd als een Kat op een zy spek. 
45. Dat haald uit (zei den Boer) en hy haalde een 
Wurm uit zijn Naars. 
46. Gy zijt vol drollige invallen, (zey Jaap) gy 
slacht de Boere kak-huizen. 
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47. Hier is den Oven door gestoken. 
48. Hy zit zo veeg, als een Luis op een kam. 
49. Gy zult wel vysten, al eet je geen prei. 
50. ’t Is koeltjes op Zee, (zei de Snyer) en hy voer 
over de Rotte. 
51. Als gy boter eet, dan kakt je geen benen. 
52. Een scheetje in’t bed, is zo goed als een turfje 
aan den haard. 
53. Barnetels is zuiver kruid (zey de Drommel) 
want daar veegd niemand zyn gat aan. 
54. O wonder boven wonder! 
’t Is al goed wat van boven komt (zei de Vrouw) en 
zy lag onder. 
55. Wat zal ik zeggen [zei de Man] en hy zou 
liegen. 
56. Gy slacht den Boer, die na zyn Ezel zogt en hy 
zat’er zelfs op. 
57. Die niet te vroeg van zijn neus een Anker 
maakt kan veel zien. 
58. Het zal’er honden, (zei den Boer) en hy zat op 
een teef. 
59. Daar vald wat, (zei Jan Tasje) en hy schopte 
zijn Wijfs hembd van’t bed, maar zy stak’er zelfs 
in. 
60. Hy beterd als scharbier op den tap. 
61. Het schort u in de grote teen, daar de Boeren 
den hoed op dragen 
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62. Wat komt’er al te kerken, (zei de Paap, en zag 
van verre een knorrende gemeente aankomen. 
63. Habes fontus, (zei de Snyer) en hy haalde zijn 
Dochter uit het Hoerhuis. 
64. Dat de Gekken geen Brood aten, het koren zou 
goed koop-zyn. 
65. Hy is zo vriendelijk als een Oor-worm. 
66. ’t Is verloren gefluit, als ’t Paard niet pissen 
wil. 
67. Dat is het oude zeer, (zei Lazarus) en hy 
krauwde zijn kop. 
68. Hy ziet als een Stier die stoten wil. 
69. Ik heb liever dat gy in mijn Kak-huis vald als in 
mijn reden. 
70. Hy is zo bequaam, als een kous tot een peper-
zak. 
71. Dat is vergeten, (zei Capiteyn Schryver) en hy 
voer zonder boter in Zee. 
72. Hy bewaard het als Bagyne koek, meent’er 
goud uit te puren. 
73. Hy drinkt dat hy steend, hij lijkt een bevare 
Man. 
74. Gy zijt zo plat niet als eenMannetjes duit. 
75. Dat gaat je na (zei den Boer) en hy taste eerst in 
de schotel. 
76. Hy ziet als een Bok die knoflook vreet. 
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77. Hy draid met alle winden. 
78. Zyn mond gaat als een Telders aarsgat. 
79. Die zyn neus af snyt, die schend zijn 
aangezicht. 
80. Ik wou dat ik het zag (zei de Blinde) dat myn 
kinderen vochten. 
81. Het Kalf zou zyn Moer vinden, al zou het zich 
te bersten lopen. 
82. Eene Koe kakt zo veel als zeve Mezen. 
83. Die noit viel, hoefde noit weer op te staan. 
84. Ik zal jou dat wel stellen, (zei de Smit) en hy 
had yzer noch kolen. 
85. Het past hem als een Ezel de laarzen. 
86. Spreekt of vijst, (zei de Man) dan hoord men 
dat je noch leefd. 
87. Hy speeld met zyn kakspaander, als een Boer 
met zyn Dorsvlegel. 
88. Hy is zo mild als de Drommel goed arms. 
89. Oremus (zei de Bagyn) en zy vatte de Pa-ter by 
zijn neus. 
90. Hy ruikt als een Veenboer tusschen zyn tenen. 
91. Dat gaatje na je gatje )zei Jannetje de 
Klisteerster) en zy had de Kraamvrouw by haar 
billetjes. 
92. Hy geeft niet meer om een leugen, als een 
Kraai om een Zondag. 
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93. Hy heeft twee witte voeten. 
94. ’t Geschied uit enkele liefde, [zei den Boer] en 
hy zoende zyn Kalf voor’t gat. 
95. Hy beleid zyn woorden als een Paard zyn 
scheten. 
96. Hy loopt zo snel of hy eijeren in zijn schoenen 
had. 
97. Hy weet’er op te lopen, als een Boer op zyn 
klompen. 
98. Daar moet ontsag wezen, [zei de Koster] en hy 
geesselde de Beelden. 
99. Hy springt als een Kalf in de wei. 
100. Hy beefd als een Juffers Hondje. 
101. By gebrek van Brood eet men korsjes van 
Pasteyen. 
102. Ik moet’er mé wezen, [zei den Dief tegens 
’tlopende Volk] en hy ré na de galg. 
103. Hy is slim als hy bokt 
104. Ik zal jou dat wel smeren, [zei Vetlapje] 
105. Hy begaat Crimen laesae Majestatis, die 
Sneeuw achter den oven droogd; en het aan de 
Luiden voor Blom verkoopt. 
106. Dat hoor ik, [zei dove Jan] en hy smeet zijn 
Moertjes Porcelein aen stukken. 
107. Hy is te mager om met boter en brood te eten 
108. Hy is zo lang men zou hem met de el 
verkopen. 
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109. Hy vist achter het net. 
110. Hy is zo zoet of hy met krenten gestoofd was. 
111. Het bloedt kruipt daar’t niet gaan kan, [zei de 
Banquerottier] en hy veegde zijn gat tegen de poort 
aan. 
112. Hy is zo zwak als een telhout. 
113. Vat hem Meinderd ’t is een Kikkert. 
114. Hy is met Geld beladen, als een Padde met 
pluimen. 
115. Daar hebje ’t al [zei Besje] en zy spoog het 
Hart uit haar lyf. 
116. Het komt hem te pas als een Bedelaar een 
Goud gewicht. 
117. Men koopt geen knollen voor Citroenen. 
118. Men zeid van Bleikers honden, maar dat zyn 
Beesten. 
119. Dat louwd een beetje; (zey de Reyger) en hy 
zat achter een bies.  
120. Hy zit als een Uil in doods-nood. 
121. Hy is op St. Galperts nacht geboren, dat is drie 
dagen voor’t geluk. 
122. Hy ruikt na’t Geld, als een Koe na de 
Muskeljaat. 
123. By’t Volk is de nering, [zei de Mossel-man[ 
en hy kro met zijn wagen in de Kerk. 
124. Hy is verheven als een Kikvorsch op een 
kluitje. 
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125. Met onwillige Honden, is quaad hazen 
vangen. 
126. Hy zit zoo hoog als een Koe op een 
Kersseboom. 
127. Hy heeft meer snaps, als alle de Beddens uit 
het Gast-huis. 
128. Practica est Multiplex, [zei de Drommel] en hy 
sné een Boer de oren af, en maakten’er 
achterlappen van op zijn schoenen. 
129. Ik zalje slaan dat je Oly pist. 
130. Hy ziet zo zuur of hy de Azijn-pagt had. 
131. Met vallen en opstaan, [zei manke Gysje] zo 
raakt men door de Wereld, en hy viel van een 
Modder-sloot in een Boere kak-huis. 
132. Als hy zit, dan krouwt hy de Stoel in plaats 
van zijn gat. 
133. Hy slacht de Klompmakers, hy zit met zijn gat 
in’t licht. 
134. Dank heb, [zei de Kreupele] en hy kreeg een 
kruk in zijn lenden. 
135. Hy zou hem beslabberen al at hy haas-noten. 
136. Hy tierd of hy’t griekse vuur in zijn gat had. 
137. Hy pocht en snorkt, of hy de Keizer gevangen 
had. 
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138. Veel ruigs en weinig wol, [zei den Aap] en hy 
schoor het Varken. 
139. ’t Is voor mijn ook been, [zei den Hond] en hy 
kakte koten. 
140. Hy ziet of hy de lepel zucht had. 
141. Hy is overal in als Pilatus in’t Credo. 
142. Hy heeft zijn bril van doen, hy ziet een Koe 
voor een Molen aan. 
143. Laat komen de zeep, [zei de Meyd] morgen 
zullen wy wassen. 
144. Hy kruipt als een Luis op een geteerde huik. 
145. Zyn mond gaat als een pot met grutten, die op 
het vuur staat en kookt. 
146. Hy ziet zo rood of hy de Hel geblazen had. 
147. Wat breder dingen zijn dat, [zey Jan Oom] en 
hy zag drie schollen in een schotel leggen. 
148. Dat licht [zei Jan Donker] en hy lichte zijn 
Wijfs hembd op met een Kerk-paal. 
149. Hy is’er gewonnen, geboren, geworpen en 
gemaakt. 
150. Gaat in den name des Kievits, dan beschijten 
je de Oyevaars niet. 
151. Hy doet hem op als een Stront in een 
Pompoen. 
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152. Zelden tijd, zonder Strijd. 
153. Hy is zo wel te vreen, als een Vlieg op een 
Stront. 
154. Hy schreeuwt of hy zijn reuzel scheuren zou. 
155. Hy draaft als een Pekelharing op een Pot-huis. 
156. Loopt voor den Drommel, [zei de Paap] dan 
beschijtje den Autaar niet. 
157. Hy springt als een bosje mee Vloon. 
158. ’t Is zo vast als een Muts met negen-en-
negentig Kélebanden. 
159. Hy ruikt een stront eer ze gescheten is. 
160. Men kan alle dagen geen honds-vot wezen, 
[zei gierige Gerrit] en hy goide een duit te 
grabbelen.  
161. Hy heeft’er zo veel verstand af, als een Koe 
om Salade schoon te maken. 
162. Hy banketteerd als een Plat-luis op een 
begraasde Weide. 
163. Hy is een Advocaat, als Judas een Apostel. 
164. Zie je me voor een Stront aan, [zei Piet de 
Karreman] zo byt me de kop af. 
165. Zy is zo reine Maagd,  
Als Jordens Koe die jongen draagd. 
166. Ik heb een vet Wijf, (zei magere Joor] 
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ze zal me voor geen vlo tussen de ploijen van de 
lakens gaan zitten. 
167. Hy braad den haring, om de kuit. 
168. Hy slaat’er onder als Malle Jan, onder zijn 
Hoenderen. 
169. Al doende quam Wambais in Harmen, en hy 
moude zeven jaar over eene trok. 
170. Hy ziet zo vijs of zijn moer een Roch was. 
171. Die het op de galg aansteld, [zei Joris] die 
sterfd een Propheet en een Martelaar. 
172. Het staat wat haanachtig, [zei Klootje] 
173. Hy schreeuwd als een Dief in een Paarde-stal. 
174. Hy zaagd op als een koot-jonge op een kermis 
Veel. 
175. Hy schreeuwd of’er een Walvis na den Hemel 
vloog. 
176. Zonder touw is het quaad te vissen, [zei de 
Man] en hy haalde een scheet op. 
177. Hy ontluikt door de deugd, als een roze 
knopje door de pis. 
178. Hy praat of hy een schape-schoer in zyn zak 
had.  
179. Hy slacht een Muis, hy eet gaarn in een 
andermans Thezoor. 
180. Ik kan het niet verkerven, [zei de Kat] en ze 
scheet by den haard. 
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181. Hy is zo beschaamd als een Paard, die zyn 
Meesters kar omsmyt. 
182. Aen de veren kent men de vogel. 
183. Hy houd zyn reputatie als een Vaat-doek by 
de Potten. 
184. Dat klemd, [zei de Boer] en hy sloeg zyn Wijf 
met een kools-blad voor haar billen. 
185. Dat’s den eygen hond, [zei Kaan] en hy zag 
een Uyl voor zyn Broer aan 
186. Hy scheit’er af als een ouwen Boer van de 
jonge Boter. 
187. Hy liegt dat hy zwart word 
188. Hy blinkt als een boekweite koek in de Mane 
schyn. 
189. Met goe lui is het goed doen, [zei de Koster] 
en hy ontkleede de Beelden. 
190. Vat’em by zyn gat, schyt hy zo schyt hy. 
191. Hy stinkt als, een Vuil Ey mét Weeg-luizen 
gelardeerd. 
192. Oranje zee-groen, gelyk de Kok zyn baard. 
193. Koken moet kosten, [zei Flipje] en hy had een 
Rochge Léver te vuur. 
194. De stank verdwynd zo geswind, 
Als een veest in de Kerk, daar ze de ruimte van 
Neus-gaten vind. 
195. ’t Heeft’er zo veel by als Stront by Pomade. 
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196. Hadje voor je vaar gekomen, je had je moer 
kunnen krygen. 
197. Hem is’t evenveel wiens huis dat brand als hy 
hem maar by de kolen warmd. 
198. Het gelijkt’erna, als een Snottebel by een 
Oester. 
199. Goe moed is’t halve werk, [zei de Boer] en hy 
zag zyn Koe kalven. 
200. Magere Pier, die beelde hem in, dat hy het 
Perpetuum Mobile vond, 
Ondertussen was ’t een grote Worm in een 
Klooster-stront. 
201. Hy treed zo moedig als een Engelse Haan. 
202. Het scheeld wel een hand met wanten en al. 
203. Die tot een blank geboren is, zal geen stuiver 
ryk worden. 
204. Dat mag ik lyen, [zei de Meid] dat je myn 
zoend, daar ik by ben. 
205. zyn Conscientie is vier vingr’en breed, [zei de 
trouwe Schildknaep van Don Quichot] 
206. Gy zyt een aardigen Haan, maar je wilt geen 
stront pikken. 
207. Hy gaapt als een Boer op een Jaarmarkt. 
208. Gy zyt een Dominé daar de Apostels aan’t 
kannebord hangen. 
209. De Quaad-doenders moeten gestraft worden, 
[zei Besje] en zy zag haar Man op ’t Rad zitten. 
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210. Hy kan van het eene brood, aan het and’re niet 
raken. 
211. Die een Smous bedriegd, zal een Stoel in den 
Hemel hebben. 
212. Als ’t lukken wil, een Koe zou een Haas 
vangen. 
213. Als je van stront droomd, dan zul je in’t geld 
vroeten. 
214. Exempli gratia, [zei den Boer] een Koe is een 
groot Beest. 
215. Hy pronkt als een Hond in een tonne-stoel. 
216. Hy springd in de bocht, als de Drommel in de 
Pikbaly. 
217. Als je boerd, dan denken de Varkens dat je op 
den Orgel speeld. 
218. Met de billen van’t bed, [zei Meester Barend] 
dan beschyt je de Lakens niet. 
219. Gy zult wat hebben, wel te weten, 
Als de Kat haar poot brand, zulje gebraad eten. 
220. Het geluk baard nyd en haat, 
Eetje Vloyen, je schijt geen Muskeljaat. 
221. De Gek zei, vist daar je vermoed, en niet 
vermoed, en hy zette een Fuik op een Kerkhof, en 
vong’er een Paap in. 
222. Hy ziet zo bars of hy een Paard wou maken. 
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223. Hoe eer gespaard, hoe eer vergaard. 
224. Hy grynst als een jongen Drommel tegen den 
dagenraad. 
225. Den Adel moet een boog hebben, al zou de 
Drommel de pees spannen. 
226. Kool is kost [zei de Jonge] myn Mortje kookt 
se zevenmaal in een week. 
227. De Liefde vroet in zyn Lyf, als een Muis in 
een Hollandse Kaas. 
228. Gy luiden past by malkaar als een stront by 
een Oranje-schil. 
229. Dat heb je zo vast als een scheet in een netje. 
230. Wat maakt men al om geld, [zei den Boer] en 
hy zag een Aap op’t venster zitten. 
231. Hy heeft het inwendig, hy slacht de kandeel-
pot. 
232. Hy staat gelyk een grote mast op een Stront-
schuit. 
233. Men zou zyn Reuzel wel scheuren, [zei Job] 
en maken’er een huyk van. 
234. Hy staat en ziet of hy in de sneeuw gescheten 
had. 
235. Hy is zo beschaamd als een hond die zyn gat 
laat zien. 
236. Ik wist niet dat ik spelen kon, [zei den Boer] 
en hy rammelde wat op de Clavecimbel. 

B 2 
  



20. 
 
237. Veeltyds wat nieus, zelden wat goeds. 
238. Hy is een dubbelde Kater, by kakt door zyn 
hembd in zyn broek. 
239. Hy spreekt zo hoogdravend, als een Haan, die 
op de Preekstoel kraid. 
240. Hy is al een kittig Haantje, hy slacht Tiribus, 
die voelde zyn Moersborsten met een butter-
spaantje. 
241. Ik zal jou na vysten en na pissen, dan heb je ’t 
voor wind en voor stroom. 
242. Gy zyt een Man als een Paardevyg, daar is 
geen gal in. 
243. Loopt kakken by dag, de kaarssen zyn duur. 
244. ’t Zyn al geen Docters, die rode Mutsen 
dragen, [zei den Boer] en hy zag een Kuiper staan. 
245. Hy lykend zo wel na een Advocaat, als de 
Drommel na een Kaas-boer. 
246. Hy is zo beschaamd als een Bedelaar, die een 
dubbeltje krygt. 
247. Het kan my niet schelen, of ik planken eet of 
deelen, ’t is alle bei hout. 
248. De ondeugd moet’er uit, [zei den Boer] en hy 
zag zyn Koe kakken. 
249. lk nô u [zei Gerrit] op een Hoen, 
Maar blyft gy t’huis, gy zult myn vrindschap doen. 
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250. Het sluit als een tang, op een Varken. 
251. Hy loopt als een Hond die zyn Meester 
verloren heeft. 
252. Hy beefd als een Dief op de laatste sport van 
de ladder. 
253. Hy is zo perplex, of hy een Oratie voor den 
Moscovisen Czaar zou doen. 
254. Alle baat helpt, (zei de Meid) en zy piste in 
Zee. 
255. Hy is zo dom als een achter-end van een 
Varken.  
256. Hy knabbeld als een oud Wyf, dat grau-erten 
knaauwd. 
257. Hy weet zo veel van goede Conversatie, als 
een Chinees van komynde Kaas. 
258. ’t Is te laat (zei den Exter) en hy had den Bout 
in’t gat. 
259. Hy trekt zyn mond zo vys als een Boer, die 
Koffy drinkt, uit tinne Kommens. 
260. Hy likt zyn Vingers zo smakelyk, als een Boer 
die Koolmoes eet. 
261. Die lang leefd zal oud worden, en die oud 
word veel horen, (zei Vader Tiktak.) 
262. Hy is zo stil of hy Opium had gegeten. 
263. Hy ziet ’er zo zuiver uit als een Visch-ben, die 
in 30 jaren niet uitgeschrobt is. 
264. Alle dingen laet hem eten, (zei de Man) en hy 
at Garnaat en krabbe. 
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265. Die niet en heeft, ook niet en geeft. 
266. Hy heeft een Coleur of hy in Tabak en 
Brandewyn was opgekookt. 
267. Hy ziet zo wreed of hy de Drommel te koop 
had. 
268. Hy grimlacht als een Ezel, die in een Bosch 
van een Wolf word gegroet. 
269. Ik zal voor niet afvallen, (zei de Stier-man) en 
hy zat achter by’t roer. 
270. Hy gelykt beter na een Aap als een Dominé na 
een Pyp Tabak. 
271. Alles met maten (zei Flip de Hondeslager) en 
hy mat de stok slagen met d’el uyt. 
272. Hy heeft zo een aardige gang, als een Hond, 
die een knuppel aan de staart heeft. 
273. Oranje in’t hart, (zei den Boer) en hy stak een 
géle Peen op zyn hoed. 
274. Hy is zo vergenoegd als een Man, die het 
huilen nader is als het lachen. 
275. Hy is zo beroyd van geld, als een Kerkrot 
276. Zyn Liefde is zo vast en brand als de damp  
Van een vers gekakte koe-stront in eén blikke 
lamp. 
277. Zy zyn zo vrolyk als een Veeltje op een 
Bruiloft. 
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278. Hy hangt de huik, na de wind. 
279. Hy maakt zulken haast, als een Kleer-maker 
op Paasch-avond. 
280. Hy word zo driftig als boter in de pan, die op’t 
vuur komt. 
281. Dien me, (zei den Boer) ik heb Daalders, myn 
klein geld is op. 
282. Hy kakeld als een Hen op een Luif. 
283. By ja en by neen, (zei de Factoor) Koop-lui 
zweren niet. 
284. Alle Spinnekoppen zyn geen Struis-vogelen, 
schoon ze lange poten hebben. 
285. ’t Is yder niet gegeven op een Varken te 
ryden, met borstels in de Naars. 
286. Die de verkeerde weg in-slaat, raakt zo licht 
in’t Kak-huis als in de Spyskamer. 
287. Dat leid, (zei Jaap) en hy bruide zyn Wyf van 
de trappen. 
288. De wyven en de Notebomen, (zullen ze goed 
zyn,) moeten geslagen worden. 
289. Gy ziet zo scheets, of de Drommel rood 
Melisoen in je gat blies. 
290. Zy slacht de Koekkoeken, ze kan met geen 
lege maag zingen. 
291. Wy moeten malkaar geen Schape-keuteltjes 
voor langeRozyne in de hantdouwen. 
292. Het is zo warm op myn Hart (zei Joris) of’er 
een Exter op gescheten had. 
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293. Om het vet van’t smeer, likt de kat de 
kandelaer. 
294. De Woorden groeyen uit den nagel van den 
duim niet, (zei stomme Flip) en hy kon niet 
spreken. 
295. Als’t woord uit den mond is, gaapt dan tot 
morgen, ’t zal’er niet weder in komen. 
296. Gy zyt de Man niet om vyf poten aan een 
Schaap te zoeken. 
297. ’t Is geen tyd om na de Frikkadillen te tasten, 
als ze een ander tussen de tande heeft. 
298. Gy meend dat gy de Fortuin by ’t hair hebt, 
maar’t is maar by de blote billen. 
299. Daar is wind, (zei Fop) en hy scheet in’t Zeil.  
300. ô wat een zoet greepje is dat! (zei Jan Buysje)  
En hy meende een kriekje te vangen, maar hy vatte 
de Meid by haar Puisje. 
301. ’tIs een arme muis: die maer een hol heeft. 
302. Fielten goed doen, is water in zee dragen. 
303. Alle ding is mogelyk, (zei Maarten) maar het 
wil geen Geld régenen. 
304. Men moet van geen galgen spreken, daar de 
waard van den huize zelfs een dief is. 
305. Steek je hand in je Conscientie, en ziet of s’er 
niet zwart uit-komt. 
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306. Als het kalf verdronken is, dempt men de put.  
307. Wat raarder zaak is dat, zei Jan Pronkje) dat 
een Meisjes Watjekal kan brande zonder vonkje. 
308. Lekker, lekker, (zei Pagedetje) en hy had drie 
Scharretjes op zyn Bord. 
309. Gy zyt’er zo qualyk van te krygen, als een 
Zog van een Appelmande. 
310. Wat kan de liefde niet al doen, (zei den Boer) 
en hy stak zyn Vrou 
In een Brouw-ketel, om dat zy van geen Doctors 
handen sterven zou. 
311. Onder een kale Mantel schuild dikmaals wel 
een goeje Likkebroer. 
312. Als de Drommels een Conscientie hebben, is’t 
een teken, dat’er vrome Lui in de Hel zyn. 
313. Dat is een eerlyk werk, (zei Broer Kornelis) 
en hy joeg de Varkens door het Koren van de 
Geuzen. 
314. Die geen kouw wil lyden, moet zyn benen niet 
verder uitsteken als het déken lang is. 
315. ’t Is een gezonde Slaper, die met de 
Hoenderen na bed gaat,  
En met het Rammelen der Tafel-borden weder op-
staat. 
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316. Al om de Sob’re kost (zei Jan memme)  
en liet zyn hond na een korst brood swemme. 
317. Gelyk by gelyk, Jan by Lys, het paar een 
dubbeltje. 
318. Hard tegen hard, (zei de Drommel) en hy liep 
met zyn kop tegen de muur. 
319. ’k Heb te lang voor hond gelopen, om voor’t 
bassen bang te zyn. 
320. Nu gaat ons wagentje op een zandwegje van 
daag is’t Kermis, en morgen St Joris. 
321. Een Mug’ kan een groot Karel wel stéken, dat 
hy’t jankt. 
322. ’t Kan verkeren, (zei Bredero) en hy liep uit 
de Kerk na’t Hoerhuis. 
323. Hy zit zo breed als een Weegluis. 
324. Wilje me niet gelooven, loopt met de hersens 
tegen de muur, dan zal je’t voelen. 
325. Liefde is liefde, (zei Jantje achterlast) maar 
kakken gaat voor al. 
326. Weg gaan myn koeyen, (zei den Boer) en hy 
had zyn kalf by de staart. 
327. Die niet oud wil worden laat hem jong 
hangen. 
328. Wisje wasje, tietatoe, (zei Besje) flik floyen en 
duim drayen is’t elfde gebod. 
329. Gy zyt zo bont als een Franse Marquis, die in 
den Haag wil vryen. 
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330. Sobre nering, slegte tering. 
331. Dat’s een deftige Paap, (zei den Boer) hy kan 
je hart doen bewegen, dat’et wipperstaart als een 
Koe, die een doorn onder de staart is gebonden. 
332. Als de Exters op de Varkens vliegen, dan is’t 
om de luyzen te doen. 
333. Ik zal maken, dat ik het aan je verdien, (zei 
den Beul) en hem was van een Gauwdief een acht-
en-twintig geprezenteerd, om wat zoetjes te 
geesselen. 
334. ’t is dou, dou, twe treédjes in een Mostert-
sauciertje, ’t derde op de kant. 
335. Dat’s een mondje, je zoud’er een beschéte 
luur in spoelen. 
336. ’t is wat anders te zeggen, als Moer geef me je 
dochter met het halve goed. 
337. Het jeukt me daar ik het niet krouwen kan, 
[zei de Vrouw] en zy presenteerde ’t gebruik van 
haar Poppegoed. 
338. Hy is zo benaauwd, men zou wel een ey in 
zyn naars braan. 
339. Hy zit en kykt als een boer die de kaart 
vergeven heeft  
340. Hy is’er bekent als een Snoek op solder. 
341. Jk zie wel krygslien by platters (zei Ulrik) zyn 
als Uylen by Bontekrayen. 
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342. Hy vind den hond in de pot. 
343. Ik kom’er onnozel aan [zey de Gaauw-dief) en 
hy was met het Stadswapen vereerd 
344. Ik beef van schrik, als een Morgen Lands van 
’t pikken van een Kray. 
345. Wel zeker ben je een Kadet, je moers naars 
bestond uit twee quartieren. 
346. Zo de Wind langer in dien hoek staat zal ’t 
Stront régenen, (zey den Engelschen Ridder) en hy 
liet eenige winden van achteren door passéren. 
347. ’t is geen wonder dat een Koe lachgen kan, hy 
heeft zulke verbruide lippen. 
348. Ik dacht wel dat het Hoeren waren, ze lachten 
zo. 
349. Adel moet by adel, en Stront by zyn broer 
wezen. 
350. Uit de Schuit met zulk volk, ze zouden myn 
Vracht bederven, (zey schipper Louwe) en hy had 
een party Varkens scheep. 
351. Gy maakt je al te gemeen met d’Edel-luy van 
de Prins. 
352. Al die van dreygen sterven, zullen met scheten 
overluyd worden. 
353. Geef wat tyd, (zey Vader van Vleuten) want al 
te haastig is quaat.  
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354. Een lege beurs maakt een beroyd hoofd 
355. Die zyn gat brand, moet op de blâren zitten, 
(zey Louw) en hy had de Meyd bestruyft. 
356. ’t Kan niet missen, 
die veel drinkt, die moet veel pissen. 
357. Gy zoud de Duyvel wel bedriegen met een 
zwart Manteltje. 
358. Gy ziet zo goor, of ’er een Kray in je gat 
pikte. 
359. Moy weer en geen Haring, (zey de Buysman.) 
360. ’t is wat anders te zeggen, (zey den Boer) als 
Karnemelk met knikkers, en Salâ met Hoy-vorken 
te éten. 
361. Word u pap geboden, zoo gaap 
362. Gy moet wat zoetjes den hond onder de staart 
blazen, [zei Kees Aye] dan kan je’et wat langer 
harden. 
363. Die zig zelven tot een Schaap maakt, word 
van de Wolven gegeten. 
364. Wanneer men den Brok in den buik heeft, dan 
is’t geen tyd van blazen. 
365. Een Bakkes is een Doolhof, (zei de Vryer) 
als’er iemand komt die’er zin in heeft. 
366. Wat drommel zel je al uit je gat douwen je zou 
me myn beste moer wel doen lochene 
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367. Ongezien, kan geschien. 
368. Myn darmen zyn zoo leeg; dat ze van Honger 
in malkander kruipen. 
369. Daar zel je de Boter over in ’t Lyf varen, die 
den Hond kârend, (zey Krynen Kees) en hem wierd 
een schone Muyl-peer vereerd. 
370. Gy moest zo niet graauwen, of je zou me 
moers Zoon wel in een ezels Watjekal jagen. 
371. Ik ben zo wel te vreen, dat je me niet veel 
behoeft te kittelen, om me te doen lachgen. 
372. Dat gaat beter als kakken, want’t en stinkt 
niet, (zei Jorden) en hy hoorde een kruk op de bas 
spélen. 
373. Kom ik je op ’t lyf, ik zal je meer muyl-péren 
geven, als je borstels in je Jeuden-baard hebt. 
374. Weet je wel Melk-muyl, dat ik al korsten at, 
eer je uit je mossel quam kyken. 
375. Dat klinkt als een Scheet in een Vilten-hoed, 
(zey den Boer) en hy speelde op een geborste Fluyt. 
376. Gy zyt de Man niet om zonder Beschuit in 
Zee te gaan. 
377. Gelyk by gelyk, (zey Heinderik Pik) en hy 
ging tusschen twee Koôl-dragers in’t Bosch. 
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378. Het Zyn al geen koks, die lange messen 
dragen. 
379. ’t Is een Portraitje; hangt’er een mat voor. 
380. Beter een lévende Moor, als een dode Paus. 
381. ’t Zyn maar na-wenen, (zei Besje) en daar 
krygen de Vroed-wyven niet van. 
382. De luiste Heintje-man werkt in der 
Eeuwigheit.  
383. Als men den Haan hoord krayen, moet men 
altyd niet geloven dat het dag is. 
384. Ik gâ maar eens om de hoogte te peylen, ik 
kom zo weer af, (zei Pier de Potter) en hy ging na 
de Galg. 
385. Een gestole Beetje smaakt best. 
386. die eens in de hel komt moet’er in blyven. 
387. Ruykje aan den brief, of hoe parkement heb 
ik’et, (vroeg Klaas Louwen) en hy kreeg een brui 7 
of 8 voor zyn Stront kauwer. 
388. Je stinkt na Conserf van Roggenbrood, 7 vaam 
in de wind. 
389. Hoe is ’t mogelyk, dat een Mensch zo hard 
van Verstand, en zo weinig merg in de Kop heeft, 
dat hy niet zien kan, wat Potje hier te vuur is. 
390. Yder is zo als hem ons Heer geschapen heeft, 
of nog een graad erger. 
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391. Teveel gevroet, en is niet goed. 
392. Die ’t quaad heeft, mach zyn naars krouwen, 
(zei Jaap Kryne) en hy zat’er zommige met de 
Vochtel achter her. 
393. ’t Komt by’t wenschen van de Honden niet, 
dat de Kalveren sterven. 
394. Laat ze pompen die kouw hebben, ik hou’et 
met schranssen. 
395. Wat ben ik evenwel een goed Kalf, [zei 
Harmen] ik zou de stront wel uit myn lyf douwen, 
en gevenze aan myn vrienden. 
396. Die eens een Ezel word gaat altyd met lange 
Ooren. 
397. Het is al geen Goud dat’er blinkt, achter’t 
kruis zit somtyds wel een duivel. 
398. By nacht zyn alle katjes graauw, 
En alle Mondjes even naauw. 
399. Hô! hô! dat gebruts moet af wezen [zei schele 
Jaap) en zyn Buurman zoende zyn Wyf . 
400. Goedendag, en goeyen avond, kosten geen 
duizend pond. 
401. Daar Vrouwen tusschen komen is’t 
genoegzaam bedorven. 
402. Dat’s ’er een, zonder steen, [zei de Bagyn] en 
ze slikte een Slak voor een Pruim door. 
403. Gy zyt niet waard te ruiken daar ik gepist heb. 
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404. Oude gangen, steeds aanhangen. 
405. Ik ben nietwaardig te kussen de schaduw 
vande spyker daar uSchoenbostel aanhangt. 
406. Myn verstand is zodanig verstopt in den 
onderbuik van myne onwetenheid, dat ik wel een 
Syroopje van de verlichtende kennisse van noden 
heb, om de materyen van myn gedachten vloeibaar 
te maken. 
407. Uit een andermans Leér is het goed Riemen te 
snyden. 
408. Gebroke benen, en eerbare Vrouwen, 
Moeten stoel en kamer houwen. 
409. Je weet wel Lysje, dat als oud Smeer in de 
vlam staat, het licht in de Pyp brand, (zei den 
Ouwe) en hy wouw de Meyd haar Oor-yzertje 
verzetten. 
410. Honden en Mannen, mogen uitspannen:  
Maar katten en Wyven, moeten t’huis blyven. 
411. Als goe lui quaad worden, hebben ze de 
Duivel in, (zei Japikje veel praats) en hy voelde 
Oly régenen, maar ze quam uyt Jan Goedbloeds 
Rotting, 
412. Stoot my, daar ik wezen wil, of ik val ’er van 
zelfs. 
413. Ben ik een Varken, (zei Kaat) zo eét Spek uit 
myn naars. 
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414. Luid gekreten, haast vergeten, 
415. Ik heb noch een Schepel te malen, (zei den 
Ouwe) en daarom heb ik een Môlen opgerecht. 
416. Dat staat myn heel schoon, [zei de 
Philosooph] en hy zou een klap voor zyn koon 
krygen. 
417. Soo lopen de Gôten als’t Régend, [zei de 
Meyd[ en zy dé’er sluis ôpen. 
418. Ik heb een Galg in’t Oog, [zei’t Wyf] en ze 
zag’er haar Man aan hangen. 
419. Alle baatjes helpen en alle vrachjes lichten, 
[zei Pan] en hy bruide zyn Wyf buiten boord. 
420. Dekt toe de pot daar’s Paling in; en maakt dat 
het Kind Taat zeid, [sprak de Man] en zyn Wyf had 
een Split-Ruitertje by een ander geprocreëerd. 
421. Een quaad Huwelyk is een Hel op aarde, [zei 
Jochem] en hy kreeg eenige Baffetoenen van zyn 
Wyf tot een Morgengroet. 
422. Myn leven hangd aan een Zyde-draad, [zei 
Joor] en hy voelde zyn Ziel in zyn keel gorgelen. 
423. ’t Mag me spyten, maar’t zal me niet schaân, 
[zei Gierige Piet] en al zyn gasten liepen weg. 
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424. Die de kro heeft, die kruitse. 
425. ’t Is noch ver van lagchen [zei de Bruid] en ze 
zat en schreide. 
426. ’t Is niet al mis, [zei de Jonge] en hy goyde na 
een Hond, en hy rocht zyn Stiefmoer. 
427. Klaar is Kees, [zei de Jongen] en hy zag zyn 
Vaar van de leer stoten. 
428. Dat’s wel gedaan, [zei Jonker Jutfaas] en hy 
leerde zyn Kinderen, dat ze ten eersten in’t 
Hoerhuis zouden gaan, zo konden ze by tyds een 
Herberg sparen. 
429. Je bent al een aardige snaak, je slacht de Smit 
van Goeree, je maakt ze met een Hoofd en zonder. 
430. Sny Brood en leest, terwyl de Visch smelt, 
kookt de Boter. 
431. De Wereld die is rond, [zei Arend Pieter 
Gyzen]  
En zo doet ook een Stront, myn lust se niet, kaauw 
jy ze. 
432. Leg in je Riemen ’t moet anders komen, [zei 
Bontekoe.] 
433. Als de Kok en de Bottelier kyft, 
Dan weet Jan Hagel, waar de boter blyft. 
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434. Veel Koeyen, veel moeyen. 
435. ’t overleggen is’t al, [zei de Meyd] en ze sliep 
by haar Meester, doe had ze maar een Bed te 
schudden. 
436. Zal’er wat komen Liefje? ja Hartje altemet een 
beetje. 
437. Daar weten wy Timmerlui raad toe, [zei de 
Jonge] en hy had maar drie dagen aan’t werk 
geweest. 
438. Jou Zuster gezoent van een Kayman, dan kryg 
je een Modderman tot je zwager. 
439. Als de Ezels malkander krouwen, blyft de 
Liefde in’t Land. 
440. Ik wensch je een Vrye buik, en een vrolyk 
hart, [zei Hansje] en hy maakte twee Kabriooltjes. 
441. Het is yder niet gegeven, om Boekweitenbry 
met Hoy-vorken te éten. 
442. Die voor Hond scheep komt, moet benen 
knauwen. 
443. Fytje by fytje, [zei de Vrouw] wy Kalissen 
beschyten malkaar niet. 
444. Hy ziet liever een Vrouw in’t Hembd, als een 
Ruiter in’t Harnas. 
445. Een ongelukkige steek is haast gedaan, [zei de 
Vryer] en hy had zyn Maitres onder de knien 
gehad. 
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446. Beter gezongen als gezugt. 
447. Hy slacht Kakkebedde, hy doet al mé zyn 
best. 
448. Hy ziet zo bril, of hy de duivel wou banne 
En hy heeft geen couragie om een doo Kikvors te 
mannen. 
449. Hy vlucht niet die wykt, [zei den Boer] en hy 
smeerde zyn schoenen met Haze vet. 
450. Die bonen heeft kan wel Duive lokken [zei de 
Kochel] en hy had’er twee op Stok. 
451. Een haastigen Hond werpt blinde Iongen, [zei 
de Meid] en ze zat te drukken. 
452. Het gebeurd meer, dat men den eenen 
Drommel voor de anderen neemd, [zei Sanche] en 
hy kuste zyn Grautje voor zyn Wyf. 
453. Ik zal dat Varken wel wasschen, [zei den 
Boer] en hy goiden ’t in de modder. 
454. Yder voor zyn zelven; en den Hemel voor ons 
allen, [zei den Boer] en hy zag zyn wyf verzuipen, 
zonder een hand uit te stéken.  
455. Geef gehoor, [zei Jogchem] en hy lag op zyn 
Dood-bedde.  
456. tZal wel drogen, [zei de Meid] en ze had haar 
hembd bepist. 
457. Men behoefd zich aan geen een Ding te 
houwen, [zei Tryn] daarom gebruik ik’er zes. 
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458. Zy beschyten de Wereldt. 
459. Wie kan alle ding onthouwen, [zei de Boerin] 
zy gong uit Melken, en ze had haar Emmers 
vergeten. 
460. Jy zult’er wel komen met je Eentje, [zei den 
Boer] ik heb’er al Tien geraan. 
461. Nu zal’t eens gaan staan, [zei de Meid] 
Dat zolang gehangen heit. 
462. Gelyk aan myn Beesjes, (zei Jan Louwen) en 
hy spande zyn Wyf met een Paard voor de Wagen. 
463. Yder moet zyn profyt zoeken, [zei de boere 
Schout] en hy gaf een ton Bier ten besten, op hoop 
dat de Kinkels door den Drank t’zamen vechten 
zouden. 
464. Is dit het Point van Eer; [zei’er een Fransch 
Generaal] in de Battaille van Senef, en hy lei en 
stierf op een Mist-hoop. 
465. Na ’t valt; [zei Uylespiegel] en Besjes Neus 
droop over’t Beslag. 
466. Voor zware Moeyten mag men grote Beloning 
eysschen, [zei den Advocaat] en hy nam dubbeld 
geld, om dat hy zekere Fidei commissaire quaestie, 
daar hy zyn kop al drie etmaal mé gebroke had niet 
en verstond 
467. Dat zal op de Haze vangst gaan (zei den Boer) 
en hy haalde zyn Ezel voor den dag. 
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468. Houd wat, en geefd wat. 
469. Dat moy is word lélyk, (zei Gysje) en dan 
word men het moe, 
Hy eyste een Kannetje, en hy kreeg een Meisje toe. 
470. Dat komt wel, daar Man en Wyf malkaar 
helpen, zal ’t wel gaan, 
(Zei onze Hangkousje) en ze zag Goverd zyn Wyf 
slaan.  
471. Dat proef ik, (zei Louwtje) en hy dronk een 
pot met Pis uit. 
472. Zo moet het gaan, (zei Jutje) en ze zag een 
Varken de laatste snak geven. 
473. ’t Is misselyk, (zei Griet Smeers) als men met 
een gelubden Os een Steur vangt. 
474. Myn Oog kan wel missen (zei de Schipper) en 
hy zag een boot voor een buis aan. 
475. ’t Is dubbeld wel gevochten, (zei Hansje) en 
hy had zyn Wyf wat gefoold. 
476. Elk wat wils, (zei Besje) en ze ging zittende 
sterven. 
477. Alle ding met vriendschap, (zei Goverd) en hy 
nam de yeren vast uit zyn Buurmans Hoender nest. 
478. Zy steekt haar buik uyt, (zei Jan) als de 
Mostert pot van myn Oom klaas. 
479. ’t Spoeid wel, maar ’t valt wat ongemakkelyk, 
(zei Flip) en hy rolde van de trappen. 

C 4 
  



40. 
 
480. Hy hangt de kap op den tuin. 
481. Alle ding diend waargenomen, [zei den Haan) 
en hy zat op’t Ey om niet te missen. 
482. ’t Heeft zyn zwarigheid, (zei Hans) en hy 
vond honderd pond loots. 
483. Wat klugtig zeggen is dat, (zei Hansje), en hy 
liet’er een vliegen. 
484. Het maakt een goede purgatie, (zei Fop) en hy 
at Spek met Pruimen. 
485. Dat maakt een gauwigheit, (zei Besje en ze 
klom over een hek. 
486. Elk wat, (zei de Warmoespot) dan heeft 
niemand te klagen. 
487. Arrige Aures Pamphile, (zei den Boer) tegen 
zyn Paard; 
Want de Ooren stonden hem éven eens gelyk de 
staart. 
488. ’k Versta je weuiven wel, je zult van de nacht 
niet t’huis komen, (zei de Vrouw] en ze zag haar 
Man aan de galg hangen. 
489. Mengt u onder den draf, (zei Jeremias) de 
Varkens zullen je éten. 
490. Daar leid het, (zei de Meid) en haar ontviel 
een Kind, terwylze danste. 
491. ’t Geschied uit liedfe, [zei Jeroen] en hy 
zoende zyn wyfs bille door een schuimspaan 
492. Man en Vrouw is een, zei Jogchem maar se 
betalen voor twee in de Delfse Schuyt. 
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493. Geen konst om sonst. 
494. Al weer quaadt water, [zei de Reyger] en hy 
kon niet swemmen. 
495. Rondom Butter, [zei de Boer en hy scheet in 
de Melk-mouw. 
496. Alle Officien zijn smérig, (zei de Koster) en 
hy haalde de eukjes kaars uyt de Kerk. 
497. Dat gaat’er na toe, (zei de Meyd) en ze nam 
haar hembd tussen haar tanden. 
498. Zoet op zoet, (zei Joris) en hy zoende zijn 
Wijf op een Zuyker kist. 
499. Dat komt van ’t lang Prêken, (zei de Kosterin) 
en ze scheet haar Pels vol. 
500. Doet’er wat in zo komt’er wat uyt, (zei Aaltje 
Vlamme. 
501. ’t Kan misselijk lopen, (zei Jordaen) en hy 
had een Krabbe aan een touwtje. 
502. ’t Is maar een wéet, (zei den Boer) en hy blies 
de Kaars met zijn gat uyt. 
503. Daar leydt het mijn, (zei Marry Korrens) en ze 
zag na de Stront, die zy gekakt had. 
504. De Deugd in ’t midden, (zei de Drommel) en 
hy ging tussen twee Papen. 
505. Dat sluyt, (zei Fop) en hy stolpte een was-
tobbe op zyn hoofd. 
506. Houw daar, (zei de Man) en hy gaf niet met al. 
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507. Hy draagt het vuur in d’eene hand, en het 
water in d’and’re. 
508. Voorzichtigheyt is de Moeder van de 
Wijsheyt, (zei Joris) en hy ley een half dozijn 
Eyeren onder zijn Wyfs naars, terwijl zy sliep, om 
uyt te broeyen. 
509. Het lag’er al, [zei Flip] en hy stiet de pot in ’t 
roeren om. 
510. Hic tutior, (zei de Oyevaer) en hy zat op de 
Kerk. 
511. Het sal mettertijd wel gaan, (zei Jan) en hy 
had een kleyn Kind aan de ley-band. 
512. Niet te schielijk Barend, [zei Lijs] het hembd 
is’er voor. 
513. Dat is een schielijke overtocht, (zei de Vos) en 
ze trokken hem’et vel over d’oren. 
514. Wel de Hel, [zei Baksje] en hy kon op de 
Drommel zijn naam niet komen. 
515. Daar is hy weer, [zei Jan Kapel] en hy speelde 
tweemaal schoppen Boer. 
516. De Boeken maken zommige wijs, en andere 
weer zot, [zei Polidorus Virgilius] en hy las 
Uylenspiegel met Hebreeuwsche Noten. 
517. Ik wil, dat ik wil, en dat ik wil, dat wil ik, [zei 
Ary Poy] en de vertoning van een boere 
Schermschool makende, gaf hy Kees Kersten een 
Slingerslag voor zijn Mond- 
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stuk, dat hem 8 tanden en 6 kiezen verlieten, boven 
’t verlies van zijn beste bloed, dat hem ontliep of 
hy ader gelaten was. 
518. Hy gaat by de duyvel te biegt. 
519. Wat Platters zijn dat, [zei Heyn Knorten] en 
hy zag Schollen dragen. 
520. Al te veel, is al te veel, [zei de Paap] het Kind 
te maken, te dopen, en dan nog t’onderhouden. 
521.Die kouw heeft moet pompen, zei Freek 
Koene.  
522. Patientie is goed kruyd maar ’t wast in alle 
mans tuyn niet, [zei Hein den Diender] en hy krêeg 
door zijn patientie een snê in zijn Tronie.  
523.Hoe meerder haast, hoe minder spoet, [zei Ary 
Korsse] en hy liep zonder schoenen langs straat. 
524. Dat lykend wel een Theriakel veylende 
Caravane, [zei Jochem] en hy zag een Quakzalver 
met zijn Domestijcquen en Boutijcq reyzen. 
525. Mans Hand boven, [zei de Man] en hy lag 
onder, stékende zijn Hand om hoog. 
526. Als mijn Man boos is, [zei de Vrouw] dan raap 
ik. mijn rokken op, en dan roep ik, bijt hem, bijt 
hem, bijt hem. 
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527. Hy stroyd Roozen voor de Varkens. 
528. Dat lijkt wel een verguld A B. Borretje, [zei 
den Boer] en hy zag een Notaris Bord met vergulde 
Letteren uyt-hangen. 
529. Dat is het eyer-êten niet, [zei de Vos] en hy 
zou de Hoenderen Mores leren. 
530. Ik zal ’t mé wat kort maken, [zei Reintje] en 
hy zat te kies kauwen aan een ouwen Haan. 
531. Wel zoete lieve zoberheyt, [zei de Meyd] en zy 
zag een jongetje pissen. 
532. Dat’s onderscheyt, [zei Klaas Punt] en hy ging 
tussen zijn Buurman en zijn Vrouw leggen. 
533. De Zonde is de pijn weerd, [zei Astronomus 
Moris] doe hy de Knecht by zijn Vrouw vond. 
534. Daar komen zelden jonge die de ouwe 
verbêteren, [zei de Paap] en men vroeg hem of hy 
van de nieuwe of ouwe Rinse-Wijn wouw drinken. 
535. Doet het geen goed, het doed geen quaad, [zei 
den Doctor] en hy ordineerde zijn Patient, die een 
Gonorrhæa had, een Spoeg-drankje, om het uyt 
venster te goyen. 
536. Een kleyn régen vlaagje kan een gor- 
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te wind verdryven, [zei dronke Pier] en hy bepiste 
zijn Wijfs achterquartier. 
537. Voor Pleuntje, een deuntje. 
538. Die lang leerd, die veel leerd, [zei de Mooije 
Breister] en ze wist uyt te cijferen hoe veel 
steken’er in een paar Koussen gaan. 
539. Dat kamp ik, (zei de Man) een Karel gedood, 
en een Kind gemaakt. 
540. Ay my! hoe steekt me de Milt (zei stomme 
Flip) en voelde na zijn gat. 
541. Elk heeft zijn affaires, (zei de Kamenier] en zy 
sliep by de knecht, terwijl den Heer by Madame 
was. 
542. Haal na je (zei den Boer) tien Schellingen is 
een pond groot. 
543. Het overleggen is’t al (zei het Wyf) en ze 
braade het spek in de Boter. 
544. Laat komen de zeep, (zei de Meid) morge 
zullen wy wassen. 
545. Trek na je myn Dochter, ’t is warm in je buik. 
546. ’t Gemak voor de Eer, (zei de Meid) en ze 
sliep by’er baas, doen had zy maar een bed te 
schudden. 
547. Ze maken den Bocking hoe langer hoe 
kleynder, (zei de Vrouw) en zy zag sprot leggen. 
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548. Hoe veel die Sergiant? myn Man is 
Hellebaard geworden, (zei de Boerin in het Jaar 
van 72) en zy kwam op de luyzemart om geweeer 
kopen voor den Nieuwen Officier. 
549. Tot weerziens (zei de blindeman). 
550. By myn Geestlykheyd, (zei den Pastoor,) ik 
was liever een levendig Capiteyn in een Comedie, 
als een doo Vizir. 
551. Hy is zo vet als of hy hennip zaad gegéten 
had. 
552. Hy is eens zo dik als het Varken van St. 
Theunis. 
553. Wy lagten dat zommige sluyzen open gingen. 
554. Hy heeft de Sententie onder de zolen van zijn 
schoenen genomen. 
555. Als men bischuyt eet kan men niet slapen. 
556. Verrot mijn hoy, zo wast mijn kool (zei den 
boer) doe het regende. 
557. Op een goe grond is ’t goed Jokken, (zei de 
Man) en hy kittelde zijn Wijf met een greep. 
558. De Jeugd wil’er uyt (zei besje) en ze ree op 
een bezem stok. 
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559. Daar de Ojevaars nestelen daar sterven geen 
kraam vrouwen. 
560. Daar is maar een quaad Wijf, en elk meend 
dat hy het heeft. 
561. Schenk rond (zei bikker) en hy zat alleen. 
562. Karel houd de Lantaarn, ik moet eens hoesten, 
[zei Joris] en hy streek zijn broek af. 
563. Hy neemt een zakkertje, maar het loopt 
verkeerd. 
564. Ik wouw een pond boter tien stuyvers koste, 
en het een Jaar duurde. 
565. ’t Is als de druyf in je mond [zei de Smit] en 
hy verkogt aan een boer een yzere treeft. 
566. Lang leven de Wijzen van den ouden tijd die 
dood zijn. 
567. Als de pot omgestort is, lopen de Vrienden 
heen. 
568. T’is de Boeren niet wijs te maken hoe de 
Edelluy aan de kost komen. 
569. Als de duyvel kok is, dan heeft men een slegte 
pottagie. 
570. Het springt als een fonteyn uyt een 
Bezemstok.  
571. Zo fris en gezond als een dood Paard. 
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572. Je moet zeggen dat het veel is, zulke koeken te 
bakken daar geen meel is. 
573. ’t Is beter gezwegen, als van ’t spreken hinder 
gekregen. 
574. Op een padt dat veel begaan word wast geen 
koren. 
575. Ik zal dat Varken wel wassen dat de borstels 
blinken. 
576. ’t Is een profital beroep, als den baas zo 
aardig is, 
dat hy een daalder maakt, van hec geen een stuyver 
waardig is. 
577. Sic itur ad astra (zei den Dief) en de Beul 
sloeg hem Ridder, van de houte non plus Ultra. 
578. Dat hebje zo vast als een vis in een scheet 
netje (zeiden Engelsman) en hy meende een scheet 
in een Vis-netje. 
579. Het kleeft op malkander als de duyvel op de 
ziel vau een Monnik. 
580. De eene deugd is d’and’re Waard zei het 
meisje en ze gaf haar billen ten besten voor die geld 
wilden spillen. 
Dat’s UYT, (zei Jan Baptist) en by schoof ’t 
Gordyn toe. 



LYSTE 
V A N  

SPREEK- 

WOORDEN, 
Op verscheyde voorvallen 

toepasselijk. 
 

Door een liefhebber der selve by  
een vergaderd. 

 
TWEEDE DEEL. 

 
[vignet met ranken] 

 
 

Gedrukt in de Brouwery van de Weerelt, 
in de Drukkery van Kakodemus. 
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LYSTE 
V A N  

SPREEK- 

WOORDEN. 
 

1. De tweede is soo goed als de eerste (sey de 
Visser) en hy haalde het tweede Posje aan sijn 
eerste Wurm op. 
2. Die de naam heeft van hoogloopers te gebruyken 
(sey de valse Speelder) vind moeite om klanten te 
krygen. 
3. Hy staat en kijkt als een Galant, wiens Matres 
met een ander op de loop is. 
4. Tot weersiens (sey de Blinde). 
5. Hy speelt met het geld als de Jongens met de 
Sintels. 
6. Het is beter ten halven gekeerd, als ten heelen 
gedwaalt (sey Jeroen) en hy liep voorby de Kerk in 
’t Hoerhuys. 
7. Weg gaan we meester Marcus met de Bokken  
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van Pharo, (sey dronke Joor) en hy ree met de 
wagen onder escorte van de Schout en Dienders na 
’t Beterhuys. 
8. De Liefde springt hem in de buyk als de Karpers 
op onse Solder, (sey Neeltje Lichtebil) en sy wierd 
wat gefoold. 
9. Mijn geld rammeld in mijn sak, (sey kale Geurt) 
als Noordse Bokkekeutels in een Viltehoed. 
10. Sijn Bakkus sweet als die van een Bakker, die 
op een Musicalen trant warme Bollen blaast. 
11. Hy verheft sijn stem, als een Bok die Wormen 
in sijn Naars heeft (sey Govert Wijsneus) en hy 
hoorden den Haagsen Omroeper schreeuwen. 
12. Ik plag mijn glaasje voor desen wel uyt te 
drinken (sey Jan Droogkeel) maar nu laat ik ’er niet 
met al in. 
13. Hoe menigmaal vergaat ons het gedenken (sey 
dronke Joost) en hy trok sijn kousen verkeerd aan. 
14. Ik verwonder my, dat de weerelt geen Eyeren 
leyt (sey Jannetje de Eyervrouw) dewijl se soo 
braaf broeden doet. 
15. Wel nou dan (sey de Meyt) en sy dorst geen ja 
seggen. 
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16. Al weer een, al weer een (sey Govert) en hy 
haalde de Bruyloftsgasten een voor een met het 
hayr de trappen op. 
17. Donnez moy den Emmer (sey Flip) ’t Paart 
moet drinken. 
18. De Wol veegt het vuyl seer net van ’t Linden 
(sey Jan Drantel) 
En hy bekakte sijn Hemd, en veegde ’t af met sijn 
Mantel. 
19. Daar heb je ’t Herbert (sey Grietje Pente) en sy 
turfde in haar mans schoot. 
20. Dat smaakt (sey den Boer) en hy at het pap van 
sijn kind op. 
21. Dat Bijltje ben ik wel half quijt (sey de Jonge) 
en hy liet het in de Spaanse Zee vallen. 
22. Och, och! dat Spek heb ik al weg (sey speulige 
Lijs) en sy stak een Ham onder haar rokken. 
23. Alle goê dingen bestaan in drien (sey Fijtje 
tegens haar Vryer Teeuwes) en soo je dat niet 
geven kunt, soo houd hem vry t’huys. 
24. Non semper Oleum (sey de Drommel) en hy 
scheet in de Lamp. 
25. Dat gaat ’er diep in (sey Joor) en hy stak een 
naalde in sijn Vrysters Naaldekoker. 
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26. Ik heb nooit smakelyker kost gegeten, (sey de 
Bestemoer van Jan Tamboer) en sy bikte 
Frikkedillen en een entje Worst van seven duym. 
27. In Vrankrijk heeft de onfeylbaarheyt soo veel te 
seggen (sey Mazarijn) als een jonge die een half 
vat t’huys brengt. 
28. Nu sal ’er een Konststukje komen, (sey 
Krispijn) en hy maakte een paar Schoenen sonder 
soôlen. 
29. Eulusius, Eulusius, wat bent gy een koddige 
Vent (sey Besje Tralibaard) en hy maakte van een 
Wafelyser een steel van een Pan, ’t geen by haar 
een Mirakel was, om dat het der Smits Patroon 
was, die soo een konststuk maakte. 
30. St. Goar, St. Goar, jy bent een aardidigen 
Duyvel, (sey Cousijn Jan van Spanje) jy maakt 
Spiegels daar men sich met twee gaten van 
achteren op kan spiegelen, welverstaande als ’er 
oogen in waren. 
31. Wanneer een ding uyt liefde geschied, dan is ’t 
wel, (sey Jan Paddebaard) en hy bepiste sijn Wijf 
van bovenen tot onderen. 
32. ’t Is geen Kinderspul, als de Oude Luy in ’t 
Bed kakken (sey lospoortige Joor) en hy scheet al 
de Lakens vol. 
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33. Elk is een Dief in sijn Nering (sey laatst onse 
geestelyke Waarheyt verkooper, mijn dochter 
bevind het ook aan jou (sey fyne Gerrit) want se 
siet je geduurig aan de Sandlooper schudden. 
34. Wel de drommel (sey Besje) sy soenen mijn 
dochter, en laten mijn leggen. 
35. Hadden is hadden (sey Kees) ’t alles om sunst: 
Maar hebben is hebben, en krygen is kunst. 
36. De Weerelt is om Rapen uyt (sprak Joris 
Stompvoet) rydende op de staart van een laveerende 
Puyt. 
37. Hibilis cum stribilis quiscum roosum, als de 
hayren geschooren zijn, dan danssen de Luysen op 
de stoppelen. 
38. Mijn Wijf doet altijd wat, 
(Sey Kees) sy pulkt in haar Neus, of klouwt ’er gat. 
39. Noch eens de selfde hand goet (sey Griet,) 
Toen sy in de Hooyberg gesoend wierd van Piet. 
40. De Lotery is een Hoere neering (sey Jan de 
Bander, 
Dat men in den eene wint, verliest men in den 
ander. 
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41. Dat zijn (sey de Vygeman) schoone 
ongeschrapte Peênen,  
En hy stak ’er een in een papiertje, en ging ’er meê 
henen. 
42. Ongelukken zijn qua kanssen, 
(sey Frederik) die op ’t Bed een Capriool sou 
danssen, 
Want wijl hy deed de sprong, soo stiet hy ’t hooft, 
en voer 
Met dese Capriool van ’t Bed af na de vloer. 
43. Die winnen wil, die moet wagen (sey Koen) en 
hy vocht met Saartje om een Soen, &c. 
44. O jeetje daer komt het al weêr, (sey Jantje 
vander Steen,) 
En hy stak ’s nachts in den droom sijn kleyn Jantje 
door ’t gat van de bedplank heen. 
45. De Duyvel mach het Slot bewaren (sey van 
Schagen,) 
Waar van dat alle man de sleutel komt te dragen. 
46. Wachtje voor de geen die van de natuur 
geteykent zijn (sey Willem Spek,) 
En hy sach selver scheel, had kromme beenen, en 
een scheven Bek. 
47. Trek ik een groote prijs (sey Jantje vander Lit,) 
  



57. 
 
Dan steek ik door de vreugd mijn Wijf te nacht aan 
’t spit. 
48. Het is een grooten Beest (sey Koen) als Plato 
seyd, 
Wie dat geen Vrouwen mind, al was ’t een Boere 
Meyd. 
49. Alles heeft sijn insicht (sey den Boer) en hy 
keek in sijn Muts. 
50. Elk leeft op sijn manier, (sey Jan Klaasz) en hy 
scheet in een Noteschulpje, en sijn lieve Saartje 
Jans in een Vischnetje. 
51. Daar leyt de drek (sey de Koster) en hy scheet 
in de Kerk. 
52. Dat sal mijn gemakkelijk vallen (sey Koen 
Eenoog,) als ik sterf heb ik ’er maar een te sluyten. 
53. Ik heb een vroom Man (sey Lijsje de 
Nachtloopster,) mijn Man timmerd aan de Kerk. 
54. ’t Is onmogelijk dat Vlooijen en Luysen konnen 
sterven (sey Jochem den Bedelaar) en hy klouwde 
sijn kop. 
55. Och wat sijn ’er slappe dingen in de Weerelt 
(sey Grietje de Waster) en sy had een natte 
Vaatdoek in haar handen. 
56. Het kan altijd niet even stijf wesen, (sey Goosse 
de Varkeslager) en hy blies een Blaas op daar een 
gat in was. 

B 2 
  



58. 
 
57. Dat is je wat netter Truy Knops, als een Vloô in 
je kous, (sey Harmen Driebal) en hy caresseerde 
haar, dat sy naderhand in tween viel. 
58. Dat’s een valsche treê (sey Krijn) en hy trapte 
met sijn eene Voet in de Kaauwjyse. 
59. Ik sal mijn voegen na ’t valt (sey Besje 
Knevelbaart, varende met een Schuytje onder een 
Brugge) en sy sag warme darmkruypers uyt een 
bakkus sonder Neus hangen. 
60. Waar kan de Mot niet al in komen! (sey Joris 
Janse) en hy vond een Modieuse Paruyk, die in 99. 
jaren niet gedragen was. 
61. ’t Scheelt jou daar niet (sey Besje tegen haar 
Man) en sy sag hem in sijn Neus peuteren. 
62. Ey kijk! kijk! die springt sonder Pols (sey 
Saartje de Breyster) en sy sag een VIoô in haar 
Hemd een kapriool maken. 
63. Dat’s een schoone vangst (sey Lijs 
Smoddermuyls) en sy vong 29. Luysen in eene 
greep. 
64. Doet de deur toe, past wel op (sey Besje tegen 
haar jongen) en sy gong op de Vloô vangst. 
65. De Drommel is in de kan (sey Evert) en hy had 
hem leeg gesopen. 
  



59. 
 
66. Dat’s een achtenveertig Ponder (sey Jan 
Rommelwint) en hy liet ’er een vliegen dat het 
heele Secreet dreunde. 
67. Wat is het ruyg in dat gat (sey Blinde Neel) en 
sy voelde in een Schoorsteen die in geen 39. jaren 
geveegt was. 
68. Dat lijkt wel na de Brand van Trooijen (sey de 
Man,)  
En hy brande 87. Vlooijen in Karstanjepan. 
69. Wat is dat ding smerig (sey Grietje Vijsneus) en 
sy had een eukebrandertje in ’er hand. 
70. In de noot grijpt men soo wel na een stront als 
na een Puthaak (sey Dries) en hy lag in ’t water. 
71. Dat ik niet lachte (sey Drollige Koert) ik sou 
vreesen dat de Lever in mijn Lijf vast sou groeijen. 
72. Wat kan je beter hebben (sey Jantje sonder 
Sin,)  
Als lekkere Suyvel, en een mooije Boerin. 
73. Och lieve schepper (sey mooije Neel tegen Fop) 
En hy lichte haar Hemd met een Potlepel op. 
74. Geen grooter vreugde op aard (sey Jantje 
vander Buys;) 
Als ’s middags lekkere kost, en ’s avonts dronken 
t’huys. 
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75. Wat fataalder douw is dat, (sey Joor) en hy 
kreeg een Brandmerk. 
76. Wat dunkje van die Tabak (sey Goelyke Lijs 
tegen Flip) en sy had hem eens laten stoppen. 
77. Och my, sie daar, hy leyt op sijn uytterste, (sey 
de meyd) en sy sag een Botertonnetje dat ten 
naastenby leeg was. 
78. Schik confrater (sey de Gaaudief) ik moet ’er 
meê hangen. 
79. Die sulke dingen doen, die raken in ’t gat (sey 
de meyd) en sy sag een man in een Alikruyk 
peuteren. 
80. Hoe laat is ’t (sey Grootje tegens Joris vander 
Peer,) 
’t Is ses uuren Besje, (sey hy) want de Wyser hangt 
op en neer. 
81. Is de Tabak goed? (vroeg de Man,) 
Sou se niet goed wesen (sey Besje) ik rook ’er selfs 
van. 
82. Drink hartig (sey Neeltje tegen haar Man,) 
En sy gaf hem de lege kan. 
83. Nou schol ik au opfressen, (sey de Mof) en hy 
vrat een Kikvors voor een Engelse Bokkem op. 
84. Wat is die Kurk swaar, (sey de Mof) en hy wou 
een stuk Loot van 250. ponden opnemen, en laten 
het eens dryven. 
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85. Hoe maak jy sulke aardige postuuren, (sey de 
Beul tegen een gaaudief) en hy geesselde hem 
lustig. 
86. Wat hoor ik voor gedreun (sey Joris tegen sijn 
Peet,) 
Ontstelje niet (sey sy) ’t is maas een enkele scheet. 
87. Ik gaa na de ouwe Wet, (sey Meeuwes de 
Quaker) en hy had kort hayr en lange ooren. 
88. Mijn geest getyygt sulks (sey Jeremias de 
Quaker,) 
En hy ontbood sijn Wijf voor den Vredemaker. 
89. Je bent beest (sey Joortje tegen Jantje vander 
Lens,) 
Dat’s waar (sey hy) voor vijf deuyten ben ik weêr 
een mensch. 
90. Wat softer beet is dat, (sey Barber de Moffin,) 
Sy beet in een heet Wittebrood, met een Saucijs 
daar in. 
91. Ey aanschouwt (sey Jeroen) dat is wat raars, 
En hy peuterde de Kat de Veren uyt de Naars. 
92. Jeroen, Jeroen, (sey Trijn) jy bent een aardig 
gasje, 
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Jy schilderd mijn Paneel, seer aardig, sonder 
quasje. 
93. Wat zijn dat wonderlyke Knollen, 
(Sey Jochem) en hy sag ronde drollen. 
94. Ik wensch je continuatie van gesondheyt (sey 
Jan vander Knaap) 
En hy nam sijn afscheyt van sijn Buurmans Aap. 
95. Compeer, ik ben hier in een schoone 
vergadering (sey Jan Drillebils) en hy sat by 12. 
Hoorndragers. 
96. Die ’t lang heeft die laat het lang hangen, (sey 
Henrikus Jansz. Pikkius) en hy had een spar van 
seventig voeten in sijn gat. 
97. Wat drommels plokhayren is dat, (sey Goosen) 
en hy sag sijn buurman met sijn Wijf worstelen. 
98. ô Naakte bolletje (sey de Vrouw) en sy sag dat 
haar Mans hoofd kaal geschoren was. 
99. Nood breekt wet, (sey Niesje) daarom moet ik 
mijn Man een Kornetmuts opsetten. 
100. Daar sit niet veel gras op de wey, (sey Teeuw 
den Boer) en hy sag een Luys op een kale kop 
grasen. 
101. Mundus vult decipi, (sey de Quakzalver op het 
Theater) 
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En hy verkogt de luy Krotesop, in plaats van 
Oogwater. 
102. Daar is geen vermakelyker brand, (sey Pieter) 
als nat Hout en bevrore Turf, want het Hout singt, 
en de Turf luystert ’er na. 
103. ’t Is met Knollen goed reysen, (sey Flip) want 
sy zijn gaauw voor de poort. 
104. Wat doe je met soo een lang ding in je broek, 
(sey Lijsje tegen haar Vrijer) en se sag een witte 
Peên uyt sijn sak steken. 
105. ’t Is een sobere staat (sey de Menist) en hy sag 
hoe dat de Soldaten in ’t Leger leefden. 
106. Dat’s een drol met Falbolâs (sey lospoortige 
Geurt) en hy scheet een gekronkelde Worm. 
107. Dat’s de rechte Puytaal, (sey Marijtje) en sy 
had haar man by sijn middelste Vinger. 
108. Daar kom je wel kaal af (sey de Vrouw tegen 
haar Man) en hy quam van den Barbier. 
109. Hartje lief wat word je vet, (sey Lijsje tegen 
haar Man Fobert) jy krijgt beenen 
alsSwavelstokken. 
110. Dekse, dekse, (sey de Man tegen sijn Vrouw) 
wel waarom sou ik se dekken (sey se) ik heb se niet 
gestolen, en sy sat met de rokken op haar knien. 
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111. Ik ben van de wijs, (sey Lijs) en sy riep 
Krentedingetjes, in plaats van Olykoeken. 
112. Luystert na ’t geheym (sey drollige Piet) en hy 
liet ’er een vliegen, die van klink was.  
113. Ik ga eens sien of mijn familie slaapt, (sey 
Jorden den Boer) en hy keek in ’t Varkenskot. 
114. Een woord soo veel als duysend (sey stomme 
Flip) en hy kon niet spreken. 
115. Sa weer an (sey de Meit) ik leg noch. 
116. Gy slacht de oude Wyven (sey Maarten) als 
men haar met een vinger aan ’er naars krabt, 
beschytense de heele vuyst tot dankbaarheyt. 
117. Water, water, mijn hart brand af, (sey dronke 
Griet) en sy had een pintje Jenever in eene teug 
uytgesopen. 
118. Nou ry ik in Triumph (sey den Dief) en hy 
wierd met een wagen na de Galg gevoerd. 
119. Met dit vleugje na bed, (sey de man tegen sijn 
Familie) en hy ley een Swavelstok op ’t vuur. 
120. De Aarde is geresen, of den Hemel is gedaald, 
(sey de Starrekyker) en sy had- 
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den hem een Meyblad onder zijn stoel geleyt. 
121. Ik ruyk Muskeljaat, (sey Anna) en haar Kind 
scheet in ’er schoot. 
122. Ik maak slappe dingen stijf, (sey Truy) en sy 
maakte Beulingen. 
123. Dat’s een keurig Musijk, (sey Govert) en hy 
hoorde sijn jongen op een Aarsdarm spelen. 
124. Ik ben gantsch geen deeg van daag, (sey 
Adolf) en hy lag op ’t sterven. 
125. Ik versuyp, ik versuyp, (riep Teeuw) en hy 
rolde van een Duyn af. 
126. Ik ben verkeert gemaakt, (sey Jorden) en hy 
sat slinks. 
127. ’t Is hier soo selderemalements dun, (sey 
dronge Joor) en hy ley in ’t water. 
128. Die Jenever is wat Vatvuyl, (sey dorstige 
Joor) en hy dronk Scharrebier. 
129. Ik heb geen smaak in die Wijn, (sey Flip) en 
de fles was leeg. 
130. Sou ik je niet kennen, (sey Jan) ik heb je nooit 
meer gesien. 
131. Man wat ben je ruyg, (sey Aaltje) en hy was in 
geen 36. jaar geschoren. 
132. Ik ben niet kleyn van eeten, (sey Tijs 
Tafelbezem) maar ik val wat dorstig. 
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133. Nou sal ik ’er u een vertoonen, (sey jeukerige 
Tijs) en hy haalde een Luys achter sijn Ooren van 
daan. 
134. Och! geef me noch een droppeltje, strak sal ik 
’t niet lusten, (sey Ary Hangebast) en hy stond 
klaar om van de ladder gestoten te worden. 
135. Wel moetje bekomen, (sey Jan) en hy gaf sijn 
vriend een leeg glaasje over. 
136. Wat gebruy is dat, (sey Joost Blomkool) en 
daar sprong een Kikvors uyt sijn broek. 
137. Dat lijkt wel na de Kapitulatie van Rijssel, 
(sey Jaap den Boer) en hy sag een Prijscourant. 
138. Jouw, jouw, je kent me niet krygen, (sey 
Balten) en hy sprong in ’t water. 
139. Sy byten mijn, die mijn helpen souden, (sey 
Luysige Teun) en hy had sijn hemd vol Vlooijen. 
140. Die Haarsteê is niet suffissant, (sey Leen) en 
hy stookte een vuur op ’t Ys. 
141. Dat’s een schoonder Snoek, (sey Pouw den 
Hengelaar) en hy haalde een Posje op. 
142. Wat ben ik gaauw ter pen, (sey Lamme Dries) 
en hy had een half uur werk om eene letter te 
schryven. 
143. Ik wouw dat ik het al gedaan had (sey 
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de jonge) en hy sou ’t Varken de naars kussen, om 
den blaas te hebben. 
144. Wat kan men niet al in gedachten doen (sey 
droomige Joris,) en hy at Mostaart sonder Ham. 
145. Die Vink ben ik quijt, (sey luysige Flip) en 
daar sprong een Vloô van sijn rok op sijn buurmans 
mantel. 
146. ô Vermoorde onnoselheyt! (sey droevige 
Willem) en hy sag een Luys op een Kam geknipt. 
147. Als het soo wesen moet, patientie! (sey de 
Quaker) en hy kreeg tyding dat hy 1000. guldens 
uyt de Lotery getrokken had. 
148. Hoe kan den beest het soo net mikken (sey 
Folpert,) en een Exter scheet hem op sijn Neus. 
149. Ik sal met dat Beest niet hollen, (sey de 
Postillion) en hy ging op een Ezel sitten. 
150. Dit geselschap is by mijn solen raar,  
(Sey Teunes) Van 12. menschen zijn ’er 13. Jannen 
by malkaar. 
151. Ik vrees dat mijn dat niet wel bekomen sal, 
(sey de Mof) en hy kreeg een slag van een Meulen. 
152. Ik draag het Wildbraad by me, (sey  
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Geurt de Jager) en hy haalde een hand vol Luysen 
uyt sijn hemd. 
153. Het heeft geen swarigheyt (sey den Bakker,) 
en hy had sijn Brood te ligt gebakken. 
154. Ik maak me vuyl, (sey de Schoorsteenveger) 
en hy quam uyt de Schoorsteen. 
155. Ik kan door dien Bril niet lesen, (sey Besje) en 
de Spotters hadden ’er de glasen uytgenomen. 
156. Ik ben met die complimenten niet versien, (sey 
de Vrouw) en haar Man liet een veest onder ’er 
Neus vliegen. 
157. De Weerelt loopt op ’t end (sey de jonge) en 
hy sag sijn Vaar op een Varken rijen. 
158. Wat beswaarder kost is dat, (sey Jorden) en hy 
at Room met Braadvet. 
159. ’t Is gepermitteerd (sey Gijs) en hy scheet in 
sijn Broek. 
160. Ik vrees dat me dat soo drommels knypen sal, 
(sey galgachtige Leen) en de Beul deed hem een 
kennippe Nachtdasje om den hals. 
161. Dats Kraakporceleyn, (sey Ary) en hy liet een 
scheet. 
162. Wat dunkje van die Vuurpijl, (sey Kees) en hy 
liet een scheet met een dubbelde klap. 
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163. Nou sal je wat raars sien, (sey dronke Barent) 
en hy liep met de billen blootshoofts. 
164. Ik moet eens sien hoe laat het is, (sey Jan 
Uurwerk) en hy sette sijn Wijfs Naaykussen in de 
Zon. 
165. Dat’s een groote Wetering, (sey den Boer) en 
hy sag de Zee. 
166. Dat’s point de Canailje, (sey Flip) en hy had 
een gescheurden das om. 
167. Dat zijn maar knapuylen, (sey Jochem) en hy 
lieter twee vliegen. 
168. Wat dunkje van dien Orvientaan? (sey Doctor 
Flakbal) en hy vertoonde aan sijn Patiënt een 
Papiertje met staront. 
169. Ik ben vol humeuren, (sey Jochem Druyloor) 
en daar hong een droppel aan sijn Neus. 
170. Die Kabeljaauw smaakt wel, (sey gekke Fop) 
en hy at een Engelse Bokkem. 
171. Ik heb al genoeg, (sey Joost de Plug op ’t 
Schavot) en den Beul was pas begonnen. 
172. Ik loop met Braadharing om, (sey Jeroen de 
Plerry) en hy was tot Enkhuysen gebrandmerkt. 
173. Dat’s een Bakkers Proef, (sey Govert) 
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en hy dweylde den Oven met een ouwen Päruyk. 
174. Wat dunk je van dien draf, (sey manke Joor) 
en hy liep op krukken. 
175. Ik sal se wel raken (sey blinde Flip) en hy 
ging uyt schieten. 
176. Elk heeft sijn bysondere plagen, (sey lichte 
Piet) en hy had platluysen. 
177. Hou je gat stil (sey Bartel tegen sijn Wijf) en 
haar hemd stont in brant. 
178. Dat’s een voltiseer sprong (sey den Boer) en 
hy sprong over een Swavelstok. 
179. Nou is mijn Paruyk behouwen, (sey dronke 
Mees) en se was half afgebrand. 
180. Mijn Kat schijt vuur (sey Besje) en se had een 
vonk aan ’er staart. 
181. Die Smous heb ik gepierd, (sey den Boer) en 
hy gaf hem twee sestehalven voor acht stuyvers. 
182. Compeer dat is je geblasen, (sey Pietje de 
Beursesnyder) en hy sneê sijn Buurmans Beurs af. 
183. Nou is ’er noch kans om het spul te winnen, 
(sey Lubbert) en hy was al sijn schyven quijt. 
184. Ik versta sulk gebruy niet, (sey Trijntje vander 
End) en de Kat speulde met een slip van haar 
Hemd. 
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185. Ik salt ’er wat stijf in douwen (sey Ritsert 
tegen Fijtje) en hy stopte een pijp Tabak. 
186. Dat zijn Eyeren sonder schalen (sey 
Jaquelijntje Vijsneus) en sy sag een heel 
Korporaalschap darmkruypers op de Uyttersen 
Dom leggen. 
187. Ik lust sulke kost niet meer, ’t is me wat 
hayrig (sey Agnietje de Moffin) en sy at het hayr 
van Artjesjokken op. 
188. Nou ben ik voor Dieven bewaard (sey Geurt 
de Wever) en hy sloot sijn deur met een geele Peen. 
189. Ey maatje buur verkort me leden niet (sey den 
Patiënt) en den Beul sou hem korthalsen. 
190. Nou met ’er haast na ’t Kakhuys (sey Jochem 
Achterlast) en hy had het al in sijn broek geleyt. 
191. Die Karel heeft geen gevoel (sey Doctor 
Stokvis) en hy Anatomiseerde een Drenkeling. 
192. Hoe is mijn Vee soo moedig (sey de jonge) en 
hy voelde de sesvoetige Ruytery op sijn kop 
vechten. 
193. Ik ben niet poortvast (sey Klaas Likboter,) en 
hy stak ’er een Peperwortel in. 
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194. Dat’s ’er een die van klink is (sey Lobbes de 
Paardevilder) en hy liet ’er een vliegen dat sijn 
Hemb scheurde. 
195. Hoe gaapt dat ding soo wijt, (sey Flip) en hy 
sag een open Oester op strant leggen. 
196. Ik ben kort âmig, hoe kom ik de ladder op (sey 
kromhakige Dries) en hy most hangen. 
197. Wat is dit een vruchtbaar Land (sey blinde 
Fop) en hy stont midden op de Moker Hey. 
198. Wat Diabel is dat’s? jou schold mir schonken 
ond bonken in twien sloon (sey de Mof) en hy 
wierd gerabraakt. 
199. Al na het valt (sey de jonge) en sijn stuk viel 
in een hoop met dubbeltjes. 
200. Nou salt ’er eerst op aan komen (sey Jannetje 
Kliers) en sy quam van Trouwen. 
201. Die wat hebben wil, die moet ’er om uyt sien 
(sey Geurt) en hy kreeg een dikke Neus en twee 
blaauwe Oogen. 
202. Hillium, Billium, ligtium, digtium, poenis,  
Ligt de Meyd haar rokken op, (sey Joris) en siet 
wat’er onder te doen is. 
203. ’t Gaat soo wat over en weêr (sey Go-  
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vert) hy verloor 99. spullen, en de honderste won 
hy. 
204. Swyge best (sey dronke Hil,) en se had al 
geseyd wat se wist. 
205. Elk past op sijn pluysen (sey grage Jan) en hy 
haalde een Hoen uyt de schotel. 
206. Hier op bemint Vleys (sey goelyke Trijntje) en 
sy klopte op haar Naars. 
207. Dat is verkeerd (sey de Stalknecht,) en hy 
toomde het Paard aan den Naars. 
208. ’t Moet anders komen, (sey Bontekoe) of leg 
je Riemen in. 
209. Ik weet wel wat je meent, (sey Grietje gare 
gesoent) en Joris wees op sijn Schootsvel. 
210. Zoo loopen de Gooten als het regend, (sey 
Hansje Policionelle) en hy kreeg een gardez l’eau 
op sijn darmen, dat hy droop. 
211. ’t Geld rold wonderlijk (sey losse Dirk) hy 
verloor een dubbeltje op de Draaybrugge, en hy 
von het in de groote Kerk wederom. 
212. Nou leven wy als Broers (sey de jongen tegen 
sijn Vaar) en sy saten samen in een Kroeg. 
213. Let op dese punten (sey knorrige Piet) en hy 
stak sijn elleboog uyt, om ’er een ka- 
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kelenden Boer een opsetje meê te geven. 
214. Wy sullen malkander wel nader spreken (sey 
den Haan tegen de Pier) en hy had hem byna half 
op. 
215. Nou salt ’er op aankomen (sey vander Kap) hy 
sette sijn Bril op, en hy most het Hofpoortje in. 
216. Daar leyd den drek, (sey malle Jan) en hy 
smeet sijn Wijf van ’t bed. 
217. Baat het niet het schaad niet (sey Jaap) en hy 
gaf sijn Wijf noch een Soen doen se al dood was. 
218. Dat ’s een groote wonde (sey meester Barent) 
en hy genas een kakhiel. 
219. Hoe kunt gy de Vromen soo quellen (sey 
gaauwe Joost) en hy kreeg van Mr. Benedictus een 
hagelbuy met Roeslagen. 
220. Dat ’s strekkelyke kost (sey Laurens) en hy at 
Blompap met Uyen. 
221. Zoo leef ik alle daag, (sey dronke Maarten) en 
hy ley in de goot. 
222. Stekevis, Stekevis, (riep reyne Maartje Reyne) 
en sy dorst geen Pieterman seggen. 
223. Wy moeten malkanderen geen vonken in de 
kous blasen, (sey geele Trijntje) mijn Moeder 
verkoopt ook vuur. 
224. Alle gemeene digniteyten zijn den haat 
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van het gemeen subject, (sey Ary den Asman) en hy 
wierd van een Dienstmeyd seer qualijk bejegend. 
225. Al te voldoende (sey Nigje) en sy kreeg een 
gardez l’eau van boven op haar dak, dat het haar de 
Schoenen weêr uyt liep. 
226. Dat gaat wel (sey dronke Joor tegen Voerman 
Job) en de Wagen holde. 
227. Dat is lekkere Peen (sey Lubbert) en hy at al 
het Vleys op. 
228. ’t Komt van goederhand, (sey Goosen) en sy 
scheten hem op sijn kop. 
229. Goed loon (sey Maay van Overschie) sy kreeg 
een Soen met een dubbeltje toe. 
230. Wat holligheyt is dat (sey dronke Teeuw) en 
hy viel in een kakhuys. 
231. Die kruyk wil geen water houden (sey nugtere 
Teun) en goot een kanne Bier in een Slaëmmer. 
232. Wy beleven wonderlyke Tyden (sey 
Visserman Joost) en hy sag een Garnaat in een 
Pispot swemme. 
233. Ik houw van soo’n stempel niet (sey Grietje) 
en sy sag een Dief brandmerken. 
234. Ik vaar voor Stuurman ten Oorlog, (sey 
Bootsman Jan) en hy voer voor Korporaal op een 
Krooswyker Schuytje.  
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235. Wat bruytme de Platter (sey Maay) en sy 
kreeg een Schol voor haar gat. 
236. Dat is een Paruyk met Alfonsius (sey den 
Boer) en hy had twee Aalsvellen aan sijn hayr 
hangen. 
237. De onderdrukte hebben ’t hart (sey Besje) en 
sy sag een Luys knippen. 
238. Die Nachtegaal singt wel (sey dronke 
Goossen) en hy hoorde een Mos sjelpen. 
239. Leg me die sôlen onder de Schoenen, (sey 
Govert tegen sijn Schoenlapper) en hy bracht hem 
twee gedroogde Koestronten. 
240. De Vent wil kappitteleren (sey den Boer) en 
hy sag een Rot, die solliciteerde uyt de Val te 
komen. 
241. Dat is een onwankelbare zuyl (sey Flip) en hy 
sag een Swavelstok overend staan. 
242. Dat is een troostelijk boek (sey den Boer) en 
hy las het 7de boek van Esopus over de 
Kikvorssen. 
243. Dat is een knappe Paling (sey Pier) en hy 
haalde een stroolang op. 
244. Dat haald een maal uyt (sey Jurrien) en hy 
vond een Pekelharings kop. 
245. Goeden morgen (sey den Boer) en het was 
schemeravond. 
246. Sta op jou leuyen beest (sey Gerrit de  
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Snapper) en hy sag een dood Schaap in een Wey 
leggen. 
247. Dat’s een Drommels wachten (sey Ary) en hy 
had noch niet eens gekommandeert. 
248. Laten we ons nu eens helder warmen (sey 
Geurt tegen sijn Kinderen) en sy saten by een 
rookende Turf. 
249. Ik sta wel uyt den drop, maar niet uyt den 
regen, (sey Louwtje) en hy kreeg een Pispot met Sal 
volatile Urinæ op sijn kop. 
250. Vangt me de Spiering hier soo (sey de Mof in 
Groenland) en hy sag een Walvis Harpoenen. 
251. Dat’s een grooten Baviaan (sey Teeuw) en hy 
sag een Hoer in den Haag in de ysere Kooy 
draaijen. 
252. Die Vent houwt de Bas wel (sey den Boer) en 
hy hoorde een Kalf bleeten. 
253. Daar is Brand in die Schoorsteen (sey de Mof) 
en hy voer voor by den brandende Berg Æthna. 
254. Nu heb ik het Heydelbergse Vat gesien (sey 
Louw) en hy sag een Voer Wijn van achtehalve 
stoop. 
255. Dat’s de Grootvaar van de Muysen (sey 
Egbert) en hy sag een Olyfant. 
256. Wat siet die Rot fel uyt sijn oogen 
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(sey Blinde Gijs) en hy sag een Mol kruypen. 
257. Dat is een schoon Pagadetje (sey den 
Engelsman) en hy sag een Ooyevaar in ’t veld 
loopen. 
258. Dat’s een schoone Steur, (sey Aart) en hy 
haalde een Puytaal op. 
259. Dat is een bitter Soopje (sey Krelis den Boer) 
en hy dronk Alssemwijn. 
260. Dat is wonder dat je me niet ongemoeyt kan 
laten (sey de Banqueroetier) en sijn Crediteuren 
maanden haar schulden in. 
261. Die Pen wil geen inkt geven (sey Leen) en hy 
wou met een beulingpennetje schryven. 
262. Dat smaakt vunsig (sey Joor) en hy slurpte 
een stinkey uyt. 
263. Daar leyt ’er een verdronken (sey schele Piet) 
en hy sag een blaas op ’t water dryven. 
264. Dat is goê Krootesop (sey Evert) en hy dronk 
roo Hooglandse wijn. 
265. Dat is een aardige Dwarsfleuyt (sey Tiribus) 
en hy sag een Wijnverlaters pomp leggen. 
266. ’t Is of ’er geen liefde meer in de Wee- 
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relt was (sey Grietje) en sy sag twee Jongens 
vechten. 
267. Wie biet ’er geld voor (sey Goossen) en hy 
bracht sijn Wijf op ’t Erfhuys. 
268. Ik ben nou luchthartig (sey lospoortige Dirk) 
en hy liet ’er een vliegen die een vaam lang was. 
269. ’t Is of die Vent gek was (sey Tijs) en hy sag 
een Vloo Capriolen maken. 
270. Dat gelijkt wel een misgeboorte (sey Joor) en 
hy sag een Kikvorsch swemmen. 
271. Dat gelijkt wel een Watjekal (sey Louw) en hy 
sag een Oester gapen. 
272. Wat drommel sel ik nou gaan doen (sey 
Maarten) en den Beul had gekorthalsd. 
273. Dat zijn verbruyde parten, dat je niet vreten 
wild (sey de Mof tegen sijn Vaâr) en hy lag op 
sterven. 
274. Dat is een schoon Horologie (sey Hans) en hy 
sag sijn Wijfs speldekussen. 
275. Dat jy niet versint, sal de Koekkoek niet 
versinnen (sey Teun tegen sijn Vaâr,) en hy sag 
hem door de sporten van een stoel kakken. 
276. Meester scheer sagt, Meester scheer sagt, (sey 
dronke Goris) en daar was een Var-  
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ken, die likte hem achter ’t Oor. 
277. Bacchus zy gedankt, (sey Lijsje) mijn Man 
consumeert geen sterke drank meer, hy drinkt nu 
anders niet als suyvere Jenever. 
278. Dat gelijkt wel een Tuymelgeest (sey 
Bastiaan) en hy sag een Staront van de kaay in ’t 
water rollen. 
279. Dat lykent wel ’t jong van sijn moer, (sey de 
Mof) en hy sag een Hoeker achter een Oorlogschip 
leggen. 
280. Dat moet een bruyer van een Spinnekop 
geweest zijn, die die web gesponnen heeft, (sey de 
Mof) en hy examineerde heelserieusament het 
Touwerk op een Oorlogschip. 
281. Dat is een soet lief Beesje (sey Pieter de 
Noorman) en hy sag een Platluys. 
282. Dat is een schepsel met lange beenen (sey 
Teeuw den Boer) en hy sag een Aap op stelten 
loopen. 
283. Dat is al een bejaard Man (sey stiksiende 
Volkart) en hy sag een Aap met een langen baart op 
de koord danssen. 
284. Dat is maar om kennis te maken (sey losse 
Flip) en hy lichte sijn Vrouw met een houte 
Lantaarn na Bed, daar de Nachtegaal seven jaren 
op gesongen had. 
  



81. 
 
285. Wie lust ’er Boekweytebry (sey de Mof) en hy 
had sijn hand vol Zeequal. 
286. Dat gelijkt wel na ’t geraamte van een Walvis 
(sey blinde Gijs) en hy sag een Schip op stapel 
staan. 
287. Dat is een schoone Bruynvis (sey de Mof) en 
hy sag een Vloô in een Wateremmer swemmen. 
288. Heb je mijn gebruyt, ik sal je weêr bruyen (sey 
Aart) en hy brak een Luys de tanden uyt de mond. 
289. Ik kan mijn niet onthouden van ’t lagchen (sey 
Jaap) en had een sneê in sijn koon gekregen. 
290. ’t Is om de gereedheyt gedaan (sey malle 
Kees) en hy piste in sijn muts. 
291. Kiek, kiek, twee Knollen aan eene steel (sey 
de Mof) en hy sag een boutkogel. 
292. Ik hou niet van dat karresseren (sey de Mof) 
en hy sag sijn makker rabraken. 
293. Dat is een voltiseer sprong (sey Tys) en hy sag 
een Dief van de ladder stooten. 
294. Dat is een schoone sprong (sey Barent) en hy 
stapte over een slootje. 
295. Dat gelijkt wel den tweeden Brand van 
Trooijen (sey Jochem) en hy sag een 
bosSwavelstokken branden. 
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296. Ik ben een expresse, ’k heb wat haast, (sey 
Maarten de Klompmaker) en hy reê in de malle 
Molen. 
297. Dat is een schoone vond (sey den Boer) en hy 
spleet een Swavelstok in sestienen. 
298. ’t Is of ik hardlyvig was (sey Joris goedbloed) 
en hy was aan den afgang. 
299. Dat’s schoone Alssem (sey den Boer) en hy 
sag een bos wouw op ’t Vengster leggen. 
300. Dat is een Leer met raren sporten (sey den 
Boer) en hy sag een Graadboog. 
301. Dat drommels ding wil niet stil staan (sey 
Fredrik) en hy draayde het Kompas om. 
302. Dat is een wonderlyke Kikvorsch, (sey den 
Boer) en hy sag een Rog op de Markt leggen. 
303. Nou sel ik eens smullen (sey Floor) en hy liet 
een pintje Scharrebier halen. 
304. Dat is om geen Schoenen te verslyten (sey den 
Boer) en hy sag een Koordedansser op sijn handen 
loopen. 
305. Ik houw van die Kapriool niet (sey Govert) en 
hy sag een Timmerman van een stellagie vallen. 
306. Een goot in je Bedstee (sey de Meid) dan 
hebje geen waterpot van nooden. 
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307. Zijn dat nu die Oesters, daar je soo lang van 
gesproken hebt (sey den Boer tegen sijn Landheer) 
en hy kreeg Alykruyken te eeten. 
308. ’t Geluk wil my nooit verlaten (sey Louw) en 
hy vond een Kleefse stuyver. 
309. Die Vent laat sijn naakte gat sien (sey Jochem) 
en hy sag een jonge swemmen. 
310. Dat is een schoone Quispedoor (sey Simen) en 
hy spoog in sijn Wijfs kous. 
311. Dat is een wonderlijk Kasteel (sey den Boer) 
en hy sag een ouwerwets Hoenderhok. 
312. Dat is een knappe Hoogaarts (sey Flip) en hy 
sag het Admiraliteyts Jacht seylen. 
313. Die Brokkoek drijft (sey malle Gijs) en hy sag 
een Vriesse Turf in ’t water leggen. 
314. Ik heb van myn leven wel voor heeter vuur 
geseten (sey Lammert) en stont tot sijn keel toe in ’t 
water. 
315. Reuylen is geen Sonden (sey Kromhakige 
Dries,) hy stal een koe uyt de Wey, en hy setten ’er 
een Luys in de plaats. 
316. Jy versta je dat visschen niet (sey Geurt) en hy 
stal den Boer sijn Eenden. 
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317. Ik heb een honorabel en proffitabel officie 
gekregen (sey Wolfert) en hy bediende de Schop- 
en besems plaats als substituyt. 
318. Dat gelijkt Jochem achter Lam (sey Mees) en 
hy sag een Konijn springen. 
319. Ik sou jou lang van voren wachten (sey 
Katelijntje) en Jan quam achter in. 
320. Ik geloof dat die Vent in ’t water gelegen 
heeft, en dat hy nu te droogen hangd (sey de Mof) 
en hy sag een Karel aan de Galg hangen. 
321. Pas op den Haspel (sey Meeuwis tegen Lijs) en 
hy sou ’er een laten vliegen. 
322. Dat is een schoone beuyt (sey Piet) en hy 
vond een douzijn Stinkeyeren. 
323. Dat is een bruyer van een Metworst (sey de 
Mof) en hy sag een halve Kartouw. 
324. Dat is een suffisante Boterton (sey Filebout,) 
en hy sag een groote Mortier leggen. 
325. Dat is een Staartman (sey Barent de Kok) en 
hy sag een Krokodil loopen. 
326. Dat sijn kloeke Boonstaken (sey Julfus) en hy 
sag de Masten van een Oorlogschip. 
327. Honger is een groot kruys (sey Tijs 
Tafelbesem) en hy quam pas van Tafel af. 
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328. Ik houw van die inhalige Menschen niet (sey 
Jochem) en hy wouw vijfvierendeel voor een el 
hebben. 
329. Ik kan niet begrypen, hoe dat mijn Rok soo 
nat is, (sey dronke Joost) en hy had drie uuren door 
een Slagregen gegaan. 
330. Ik wouw wel eens vechten (sey Bartel) en hy 
was tweemaal afgeslagen. 
331. Schenkt de Boutelje maar uyt (sey schele 
Govert) en se was leeg. 
332. Ik heb ’er wel honderdmaal op gelet, dat het 
op Palmsondag regende (sey de Vrouw) en sy was 
veertig jaren oud. 
333. Ik hoop dat de eerste Paasdag op een Maandag 
sal komen, (sey Michiel) dan hebben wy drie 
Heylige dagen. 
334. Ik ben benaauwt dat ik me noch dood sal 
werken, (sey leuye Pleun) en hy hiel de Boot wat 
of. 
335. Dat lijkt wel een Quadraat (sey wyze Marcus) 
en hy sag een totebel. 
336. Die Vent is swart van den Honger (sey Roelof) 
en hy sag een Moor gaan. 
337. Ik bedankje voor dat Compliment (sey Tijs) en 
hy kreeg een Muylpeer voor sijn koonen. 
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338. Dat is een omgekeerde klok (sey Giel-oom) en 
hy sag een stamper in de Vysel staan. 
339. Dat recept komt niet wel à propò (sey 
snapachtige Gerrit) en hy kreeg een dragma 
Rottingoly. 
340. Dat is een suffisante Doofpot (sey de Mof) en 
hy sag een Disteleerketel. 
341. Ik wouw dat ik een harddraver was (sey 
Knelis) en sijn beenen waren afgeset. 
342. Die warmte verquikt een oud mensch in de 
Winter (sey Besje) en sy sat op een kouwe Stoof. 
343. Ik wil dat niet als ad referendum over nemen 
(sey den Dief) en sijn Sententie, dat hy hangen 
moest, wierd hem voorgelesen. 
344. d’Onnoselheyt moet swichten (sey David) en 
hy sag een Muys door een Kat opeten. 
345. Ik heb vol op gehad (sey de Jonge tegen sijn 
Vaâr) en hy quam met twee blaauwe Oogen en een 
dikke Neus t’huys. 
346. Dat is een nieuwe inventie (sey Joor tegen 
Pleuntje) en hy bescheet haar van ’t hoofd tot de 
voeten. 
347. Dat’s tot Represaille (sey Pleuntje tegen  
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Joor,) en zy smeet hem al de Marsepeyn tegen zyn 
troniewerk. 
348. Geef Boter den bruy, [zey de jonge] mijn 
Moer heeft een daalder gewisselt. 
349. Ik houw van geen ydelheyd [zei Tryn] en zy 
voelde een lege Beurs. 
350. watte koddige concepten [zey de Drommel] en 
hy las in een Misboek. 
351. Laet de Gek maar loopen, [zei malle Jan] en 
hy zag zijn Vaâr na de Galg leyen. 
352. Wild goedje [zey May Louwe] en ze vong een 
Luys in haar Waterfonteyn. 
353. ’t Moet een ruygen Hond zyn, die twe nesten 
kan verwarmen [zei Joor] en hy zag zyn Zoon 
tussen twe Vrouwluy leggen. 
354. Rotten en Muizen doet verhuizen. 
355. Meer halen [zey Jakhals] en hy bragt zyn 
dochters Poppegoed in de Lomberd. 
356. Dat zijn vette dingen, [zei Hans] drie Hoeren 
op een blad. 
357. Dat is geen stront [zey Kniertje] en zy zoog 
aan een beuling. 
358. Weest zuynig [zei Besje] en stak een 
Kattestront op de boutelje in plaats van een Kurk. 
359. Sta! [zey Blok] en hy zoende een Meisje tegen 
de Galg.  
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360. Dat’s mis gestoken [zey Kourt] en hy stak zijn 
Wijf in ’er Lies. 
361. Lust u den drek niet [zei Ulespiegel] zo laatse 
staan. 
362. Je slacht manke Neel [zei Flip] die ver-
anderde negenmaal op een dag. 
363. Schikt het al wat in [sey Femmetje Evengoed] 
wy zyn geen van drien de beste Juffers.  
364. Alles met maten zei de [Drommel] en hy hing 
een bandelier om. 
365. Eet Karnemelk met goude Torren [zei Joor] 
daar krygt men geen stinkenden Adem van. 
366. De man houd het huis, en de Vrouw gaet 
lopen. 
367. ’t Is om te laggen [zei Geurt] en hy zag een 
Hoer geesselen. 
368. Dat zyn trekken [zei de Mof] en hy haalde een 
Pier van twintig duimen uit zyn fondament. 
369. ’t Zal zig wel doeken [zei de wever] en hy 
sprong door’t garen. 
370. ’t Is’er nacht [zei de Chimist,] en hy stak zyn 
kop in de disteleer Ketel. 
371. Al eene lucht [zei de Bagyn] ende Paap liet ’er 
een vliegen. 
  



211. 
 
372. Dat huis is verhuurd [zei de Hoer] en zy keek 
het Vengster uit. 
373. Gelyk by gelyk [zei Moddekevuyl] en zy 
kroop by een Bigge. 
374. Dat is flink [zei Gerrit de Smit] en hy drayde 
een Anker sonder Yzer. 
375. l’Honneur aux Dames zei den Dief] en hy liet 
de Hoeren eerst geesselen. 
376. Daar zie ik wat nieuws [zei dronke Joost] en 
hy zag een nieuwe deur aan een oud Varkenskot. 
377. Ik ben al moe van’t ryen [zei Tys] en hy ree na 
de Galg. 
378. De Drommel mocht zo Tappen [zei Lys] en 
het Vat was leeg. 
379. Silentie en Patientie is het beste genees middel 
[zei Cornificia] 
En ze zetten haar Man een Tulband op, daar twee 
Pluymen uit groeiden zonder weergâ.  
380. Als het dan wezen moet [zei Grietje 
Onderlaag,] zo leeft’er wat zoet mé. 
381. Dat ik aan’t Koorn verlies, dat zal ik aen’t 
Spek wel weer vinden [zei den Boer] en zyn 
Varkens liepen door het Koorn. 
382. Schenk Piet, [zei Jan] myn hart brand af van 
de Rammelas. 
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383. Ik kan zonder ruig te voelen niet slapen, [zei 
Droogje] en hy gong met een Raagshoofd na bed. 
384. Daar zal een dronk op smaken [zei Goossen] 
en hy at Alykruiken met Braadvet. 
385. Nieuwe grillen, nieuwe grillen, [zei de snyer] 
en hy beet in zyn Tafel. 
386. Dat valt me schrikkelyk benauwt [sei Joor] en 
hy wierd gewurgt. 
387. Dat is andere soort van Kreeften [zei den 
Boer] en brogt Kikvorssen te markt; 
388. Dat is lieffelyk [zei den Ruyn] en hy liep naast 
de Meer. 
389. Den een scheerd de Schapen, en den ander de 
Varkens, [zei Jan] 
Ik heb’er het hair, en hy’er de Wol van. 
390. Dat is een schone Papegai [zei den Boer] en 
hy zag een Vleermuis op een krik. 
391. Dat is misselyke kost [zei de Mof] en hy vrat 
Spoeling voor Bier en Brood. 
392. Dat is een nieuwe inventie [zei Jochem 
Bulkes,] en hy scheet door een Trechter. 
393. Nou zal ik een Doodslag begaan [zei Aagt, en 
zy stak een Paling onder de korte ribbe. 
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394. Is dat nou die sterke kost [zei Robbert] en hy 
at een Hondekeutel voor een klauwtje geconfyte 
Gember. 
395. In die Slaapbank zal ik my van de nacht 
behelpen [zei dronke Tys,] en hy ging in een 
Varkens trog leggen. 
396. Dat’s ’t rechte Non plus Ultra [zei dronke 
Gysje,] en hy liep met zyn kop tegen een stene 
muur. 
397. Dat is Plus Ultra [zei dunlyvige Flip] en hy 
liet een Veest door de tralien. 
398. Dat is een onwinbaar Kasteel [zei den Boer] 
en hy stond voor een Kalk-oven. 
399. Van die slag zal de Werelt wagen [zei Tys] en 
hy schoot een Lood Kanonnetje af. 
400. Is daar tochtig volk in Huis [zei Tymen den 
Boer] en hy hoorde een Bakker op den Hoorn 
blazen. 
401. Uylen by Uylen, [zei stikziende Fransje] en hy 
zette een Mos by een Kanaryvogel. 
402. Een Mensch heeft altyd liefde voor zyn 
evennaasten [zei Govert] en hy likte de Kat de 
kruimelen van den baard. 
403. Dat is onvergankelyk werk [zei blinde Teun] 
en hy zag een Boere Huis met stro dekken. 
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404. De Vredelievendheyd is uit de Werelt [zei 
Filippijn] en hy zag een Kat met een Rot vechten. 
405. Dat is vandaag de kost gewonnen [zei Jaap] 
en hy vond een Vetmannetje op straat leggen. 
406. Dat is de Droes zyn Couzyn [zei Goor] en hy 
zag een Zwart. 
407. Het begint te avanceren [zei Mr. Tyl tegen zyn 
knecht] en hy schoor drie uren over een baard. 
408. Wel Zuster, gy zyt oud geworden [zei Kees 
den Oostindievaarder] en hy had’er in geen 
seventig jaren gezien. 
409. Deze Schyten, door een gat. 
410. Dat is het Wapen van Haarlem [zei Gysje] en 
hy zag de zevenStar. 
411. Ik doe een ommelands reisje [zei Floor en hy 
liep de eene Kroeg uyt, en de and’re weêr in. 
412. Dat is nieuwmodens Lappen [zei Filebout] en 
hy klopte zyn Wyf. 
413. Nou ben je gelubt [zei de Spanjaard] en hy 
hakte een Kat de staart af. 
414. Dat zyn nieuwerwetse Mosselen [zei de Mof] 
en hy zag een Emmer vol Oesters. 
415. Dat zijn onrype Pruimen [zei Joris] en hy at 
Olyven. 
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416. Wonderlyke Huisvesting [zei Trui] en ze vond 
een Rottenest in haar klomp. 
417. Die Vis is slinks [zei Paauwtje] en hy zag een 
omgekeerde Armiaan op den Rooster leggen. 
418. ’t Lykt wel verloren Arbeyd [zei gekke Dries] 
en hy wouw de Zee leeg scheppen. 
419. Ik wil Lantyn in myn Huis hebben [zei den 
Boer] en hy liet voor zyn Varkenskot schilderen, 
Pax intrantibus & Mors exeuntibus. 
420. Dat is na de nieuwe mode [zei Geurt] en hy 
vereerde zyn wyf twee Oesterschulpen, om’er een 
paar Oorlappen van te maken. 
421. Voort Hoornbeest [zei Frans,] en hy schopte 
een Slak weg. 
422. Hou je edelmoedig, en maak niet veel gebrui 
[zei de Hapschaar] en hy zou een Deserteur 
ophangen. 
423. Ik ben mildadig [zei Voerman Job,] en hy gaf 
een qua stuiver aan vyf Bedelaars. 
424. Dat is om zeker te gaan [zei Gril] en hy 
trouwde een bestruifde dochter. 
425. Daar komen ze weer aandraven [zei Reyn 
Harmensz] en hy zag zyn Vaar na de Galg ryen. 

D 4 
  



216. 
 
426. Die smaak is goed [zei Notekraker] en hy vrat 
zyn Vaders Vinken. 
427. Den drank is goed [zei Goof den Tapissier] en 
hy lag tot over zyn ooren in’t slyk. 
428. ’t Is ter goeder mening [zei Philippijntje] en 
zy roerde de hutspot met de Tang om. 
429. Ik houw veel van de Kluiten [zei May] ik ben 
uit het Kleyland van daan. 
430. Daar speult de Duyvel mé [zei Saam] vier 
azen, en niet eene troef. 
431. De Gek is broeds. 
432. Wie kan’t keren [zei Louw] en hy kreeg een 
Bal in zyn oog. 
433. Dat geeft’er de geur in [zei Maay van Dort] en 
zy scheet in den Beuling. 
434. Wat nieuws moet’er wezen [zeiden de Dieven] 
en zy hongen de Beul aan de Galg. 
435. Dat ruimt op [zei Grietje] en haar Man storf. 
436. Wat dunkt je van die Rolstok [zei Teeu] en hy 
zag een grote Klos. 
437. Dat gaat wel [zei de Brouwster in de Vos] en 
zy kneep haer knietjes toe. 
438. Dat is leep [zei malle Frans] ze maken de 
schuytjes, en ze varen’er in. 
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439. Die smoort in den doop [zei Piet] en hy liet ’er 
een in zyn broek vliegen. 
440. Dat is schoon borneren [zei Kees tegen Saam] 
en zy dronken Wyn met een Pokdrank. 
441. Dat is Kraakporcelein [zei Dirk] en hy hoorde 
een aarde schotel aan stukken vallen. 
442. Dat gaat na’t Dansschool (zei Jan Plerry) en 
den Beul bracht hem na’s Schavot om gegeesselt te 
werden. 
443. Ik ga uit vryen (zei Ritsert) en hy liep ter Mot. 
444. Doet myn dat eens na )zei Gerrit) en hy brak 
bei zyn benen. 
445. Hoe heb ik soo veel bekyks (zei losse Trui) en 
zy wierd na’t Spinhuis gebracht. 
446. Jy hebt gedaan, een ander Man in’t spul (zei 
Fijtje tegen Joor) en zy had hem uit de baan 
geknikkert. 
447. Wat dunk je van dat lopen (zei Piet) en hy liep 
door de spitsroeden. 
448. Dat zou ik je niet na doen (zei Quak) en hy 
zag een man van een huis dood ter aarde vallen. 
449. Is’t anders niet (zei Tryn) en zy moest op het 
Schavot te pronk staan. 
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450. Myn dat Visje (zei Lena) en zy haalde een 
Paling uit Joris zyn Fuik. 
451. Ik zal myn Moer wel t’huis komen, myn 
armen staen verkeert (zei Dries) en hy was gewipt. 
452. Dat is delicaat (zei Flip) en hy at Krakebeyen 
met een Mostert Saus. 
453. Dat is een extraordinaire sprong (zei Maarten) 
en hy sprong over een Wetering van drie voeten 
Waters. 
454. Het komt al, dat ten lesten komt. 
455. Staagjes an, staagjes an dan breekt de Lyn niet 
(zei Gys) en hy wierd gekielhaalt 
456. Schiet toe, maar raakt myn niet (zei Bartel) en 
hy wiere geharquebuseert. 
457. Het zal van daag een heeten dag wezen (zei 
Maertje van Assen) en zy moest verbrant worden. 
458. De Vromen kunnen geen gebrek lyden, al 
zouden de stenen broden worden (zei Kors Jansz) 
hy verkocht zyn baars, en hy verzoop het gelt. 
459. Dat licht helder (zei Gerrit) en hy snoot de 
kaars uit. 
460. Eet nou soupe (zei gekke Jorden) en hy 
goyden een hambeen toe aan een Franse Kok. 
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461. Zulke lopen’er al onder (zei de Meyd) en zy 
had een platluis tusschen haar vingeren. 
462. Jonge doet de pot toe (zei Doctor Filebout) 
want de geesten zullen evaporeren, en hy kookte 
Kaarnemelk. 
463. Al te erg (zei Grietje Vasse) en zy liet haar 
bestruiven op een Kermisdag. 
464. Die ’t Ambacht kan, die krygt nering (zei Jan 
de Snyer) en hy kreeg een paar koussen te lappen. 
465. Dat is wel verzonnen (zei Brodder) en hy zette 
de lap ter zyden’t gat. 
466. Elk wat wils (zei de Kray) en zy kakte den 
Exter op het hooft. 
467. Dat is vunze kost (zei Dries) en hyat 
Koestront voor Spenage. 
468. Daarstâ ik nou fray te pryken (zei Hans) en hy 
stond op’t Schavot te pronk. 
469. Doet myn toch geen zeer (zei Jaap) en hy zou 
onthoofd worden. 
470. Laat vallen ’t Gordijn de Klucht is uit (zei 
Rabelais) en hy ging na de andere Wereld. 
471. Dat’s lelyk (zei gekke Joor) en hy kakte te in 
zyn hant. 
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472. Dat’s een knappe Sopbaars (zei Teeuw) en hy 
zag een Walvis swemmen. 
473. Weg gaan we (zei Flip) en hy ree na de Galg. 
474. Wie lust’er een stukje Amsterdamse Koek (zei 
Gerrit) en hy presenteerde een blokje in een papier 
gewonden. 
475. Daar zal noch meer op volgen (zei Ary) hy 
was gegeesselt, en hy moest noch gebrandmerkt 
worden. 
476. Dat is een Schoon Voer Wyn, (zei dronke 
klaasje) 
En hy zag een Vaatje van vier stopen door een 
vergrootglaasje. 
477. Dat is een ongelukkig zeer (zei Tryn) en zy 
kreeg een paar kakhielen. 
478. Dat is brakke Azijn (zei Pleuntje) en zy 
proefde Paarde-Pis. 
479. Mijn dat (zei Jan) hy meende een stukje 
Gemgber te vatten en ’t was juist een gedroogde 
hondekeutel. 
480. Hoe kan je me zoo plagen, ik moei jou niet 
(zei Teun) en hy wierd gegeeszelt. 
481. Dat’s Uyt, (zei koddige Jaap) en hy was het 
schryven moe, 
Hebt gy een eerste deel, zo koopt dit twede toe. 


