
 
 

Omdat het mooie weer erop zit, en de vakantie eveneens (bijna), bieden wij u bij wijze van troost 

onderstaande - niet altijd politiek even correcte - moppen aan. 

 

Komt een patiënt bij de dokter.  

"Amai!" zegt de dokter. "Dat is lang geleden!" 

"Ja, dokter, ik ben ziek geweest." 

 

 

- Waarom zijn schapen zó blij dat ze kunnen lopen? 

- Omdat ze vroeger lam waren. 

 

 

Een Belg, een Nederlander, een nonnetje en Miss België zitten samen op de trein. Wanneer de trein 

door een tunnel rijdt, horen we het geluid van een zoen en iemand die een klets krijgt. Het nonnetje 

denkt: "Eén van die kerels heeft dat meisje gekust en kreeg een lap." Miss België denkt: "Eén van die 

twee mannen wilde me kussen, maar kuste de non en kreeg een klets." De Nederlander denkt: "Die 

Belg kuste dat meisje en ik krijg hier een pets!" De Belg denkt: "Als we dadelijk nog een keer door 

een tunnel rijden, geef ik opnieuw een kus op mijn hand en die Nederlander een lap op z’n gezicht." 

 

 

Twee patatjes lopen over straat.  

Vraagt het ene patatje aan het andere: "Waarom kijk jij toch zo triestig?"  

Antwoordt het andere patatje bedroefd: "Mijn mama zit in de puree." 

 

 

Een knaap komt thuis van school.  

- "Papa, ze pesten me. Ze zeggen dat jij een maffiabaas bent." 

- "Is dat zo, jongen? Wel, dan zal ik eens met de directeur gaan praten." 

- "Dank u, papa. Maar zorg wel dat het er als een ongeluk uitziet." 

 

 

Een man en een vrouw die elkaar niet kennen, staan voor het treinloket. Allebei willen ze met de 

nachttrein naar Rome. De loketbediende vertelt dat er nog maar één tweepersoonsbed beschikbaar 

is, en dat ze onder elkaar maar moeten uitvechten wie het krijgt. Zowel de man als de vrouw moeten 

echt de volgende dag in Rome zijn, dus na enig overleg besluiten ze om het bed te delen. Ze kleden 

zich om en gaan ieder aan één kant van het bed liggen. Na ongeveer een halfuurtje vraagt de man: 

"Kun je wel in slaap raken?" Waarop de vrouw antwoordt dat ze het toch maar een beetje koud vindt. 

"Daar kunnen we maar twee dingen aan doen," zegt de man. "Ofwel ga ik voor jou een dekentje 

halen, ofwel doen we alsof we gehuwd zijn." "Goed," zegt de vrouw na enige tijd nadenken, "laten 

we dan maar doen alsof we gehuwd zijn." Waarop de man: "Oké, ga dan zelf maar het dekentje 

halen." 
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