
FEITEN VAN HET LEVEN 
 

1. De meeste mensen verdienen elkaar.  
2. Alle goede mensen sterven te vroeg.  
3. Degene die snurkt valt het eerst in slaap.  
4. De lengte van een huwelijk is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid 

geld die besteed is aan de bruiloft.  
5. De cadeaus die je koopt voor je echtgenote zijn nooit zo goed en handig als 

de cadeaus die je buren kopen voor hun echtgenotes.  
6. Raak nooit buiten zinnen van een man/vrouw alleen maar door hun uiterlijk 

vanaf een afstand.  
7. Als je een familielid in nood helpt, dan zal hij/zij je de volgende keer dat ze 

weer in nood zitten weer herinneren.  
8. De mogelijkheid dat je iemand ontmoet die je kent neemt sterk toe wanneer 

je met iemand uit bent in wiens gezelschap je niet gezien wilt worden.  
9. Kiespijn begint altijd op vrijdagavond, net voor het weekend wanneer de 

praktijk van de tandarts gesloten is.  
10. Alle mooie mannen zijn homo, alle mooie vrouwen zijn hetero.  
11. Het huwelijk is een overeenkomst, waarbij de man zijn vrijheid op het spel zet 

en de vrouw haar geluk.  
12. Het is een feit dat elke meid van tijd tot tijd van geiligheid haar benen spreidt, 

zodat de zaligheid zo naar binnen glijdt.  
13. Mensen die veel tijd hebben, brengen die bij voorkeur door bij mensen die 

dat niet hebben.  
14. God straft direct.  
15. Het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit!  
16. De lelijkste kerels trekken bij mooi weer als eerste hun T-shirt uit.  
17. Een vrouw trouwt met een man in de hoop dat hij zal veranderen, maar hij 

verandert niet. Een man trouwt met een vrouw in de hoop dat ze hetzelfde 
zal blijven, maar ze verandert wel.  

18. Je mist iets pas wanneer je het niet meer hebt.  
19. Een man maakt zich nooit zorgen over zijn toekomst, totdat hij getrouwd is. 

Een vrouw maakt zich zorgen over haar toekomst, totdat ze getrouwd is.  
20. Wie het laatst lacht is traag van begrip.  
21. Iemand die te laat in de bioscoop komt, zit altijd in het midden van jouw rij.  
22. Verjaardagen zijn goed voor de gezondheid. Statistieken bewijzen dat 

degenen die de meeste verjaardagen vieren, het langst blijven leven.  
23. De kortste afstand tussen een klein kind en een breekbaar voorwerp is steeds 

een rechte lijn.  
24. De etenswaar die het gewicht van vrouwen met 80 procent doet toenemen, 

noemt men bruidstaart.  
25. Een telefoon stopt altijd met rinkelen, net voordat je de hoorn opneemt.  
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