
SLIJTAGE OP HET HUWELIJK  

De lieve woordjes... later : 
 
6 weken : ik hou van u 
6 maand : ja ja, ik zie u graag 
6 jaar : moest ik u niet graag zien was ik al lang vertrokken 
 
6 weken : Dag schat. 
6 maand : Hallo, een leuke dag gehad? 
6 jaar : Hallo, is er post? 
 
6 weken : Schat, het is uw moeder aan de telefoon 
6 maand : 't is voor u. 
6 jaar : TELEFOON! 
 
6 weken : Je hebt geen leuke jeugd gehad. 
6 maand : Uw ouders werken inderdaad op de zenuwen 
6 jaar : 't Is te zien van wie je het hebt. 
 
6 weken : Ik neem u mee naar Nepal 
maand : Wil je echt naar zee gaan? 
6 jaar : We zitten hier toch goed? 
 
6 weken : Ik dacht zo dat een juweel je wel plezier zou doen. 
6 maand : Een vaas is altijd handig 
6 jaar : Hier is geld, koop maar wat je wil 
 
6 weken : Welke film wil je graag zien? 
6 maand : Als we eens een 007-film gingen zien ? 
6 jaar : Ik heb de nieuwe 007-film gezien, je zou hem ook eens moeten zien! 
 
6 weken : Het kan geen kwaad, het maakt geen vlekken 
6 maand : Let toch op! 
6 jaar : Kunde gij lomp zijn! 
 
6 weken : Ik ben niet helemaal akkoord 
6 maand : Daar heb je ongelijk! 
6 jaar : Wat voor een belachelijke redenering is dat! 
 
6 weken : Mijn keukenprinses! 
6 maand : Wat is er te eten vandaag? 
6 jaar : Weeral spaghetti! 
 
6 weken : Wat wil je drinken? 
6 maand : Voor mij een Pisang. 
6 jaar : Je bent de ijsblokjes vergeten! 
 
6 weken : Dat kleedje gaat je goed. 
6 maand : Weer een nieuw kleed? 
6 jaar : Hoeveel kost dat nu weer? 
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6 weken : Je moet je niet excuseren, het geeft niet. 
6 maand : Kan je niet wat opletten? 
6 jaar : Godverdoemme! 
 
1e misverstand: 
Een vrouw trouwt met een man met de hoop dat hij wel verandert en hij verandert 
niet. 
Een man trouwt met het gedacht dat ze niet verandert, maar ze verandert 
 
2e misverstand: 
Een vrouw is bezorgd over haar toekomst tot ze een man vindt. 
Een man is niet bezorgd over zijn toekomst tot hij een vrouw gevonden heeft. 

3e misverstand: 
Het succes van de man wordt bepaald door de mate waarin hij meer geld kan 
verdienen dan zijn vrouw kan uitgeven. 
Het succes van de vrouw is van zo'n man te vinden 
 
4e misverstand  
Getrouwde mannen leven langer dan de alleenstaanden. 
Maar ze hebben meer zin om er een einde aan te maken. 
 
5e misverstand: 
Een man betaalt gemakkelijk 100 euro voor iets dat maar 50 euro waard is omdat hij 
het echt wil hebben. 
Een vrouw betaalt gemakkelijk 50 euro voor iets dat er 100 waard is zelfs al heeft ze 
het niet nodig. 

 Meer humor op:  http://www.hmvgerritsen.nl  
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