
 

 

Ja, waarom zou je er nog aan 

meedoen? Het is toch eigenlijk 

grote onzin? Bij het wisselen 

van een jaar vinden we het 

opeens nodig om elkaar een 

kaartje te sturen. Tenminste, 

een groot deel van de 

Nederlanders. Er zijn er al heel 

wat die de brui eraan hebben 

gegeven. Een kaartje… Schei 

uit, zonde van je tijd en van je 

geld. In tijden van crisis kun je 

dat beter besteden. 

Er gaan zelfs stemmen op die 

zeggen dat het sturen van 

kerstkaarten jaloezie en 

competitiedrang in de hand 

zou werken. Wie de mooiste 

kerstkaart verstuurt. Of wie de 

langste slinger in huis heeft 

hangen. Dan tel je mee. ‘Kijk 

eens!’ Het laat zien op welke 

plaats je in de pikorde staat. O 

wee als je er maar een paar 

krijgt. Dat is niet goed voor je 

gevoel van eigenwaarde. 

U hebt nu ook een kerstkaart in 

uw hand. Niet om daarmee 

onszelf op een voetstuk te 

zetten. Of om uw slinger zo 

lang mogelijk te laten zijn. Nee, 

wij vinden het gewoon fijn om 

u bij het wisselen van het jaar 

Gods zegen toe te wensen. 

Want een jaar zonder Hem 

stelt niet zoveel voor. En het is 

goed om elkaar daaraan te 

herinneren. Elk jaar weer.  

Dus daarom: 
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Nieuwjaarsduik 
Die nacht hè, die had zich gewroken. 
Champagne, toen vuurwerk, gebroken 
en laat  kwam hij thuis. 
Is hij, per abuis, 
om twaalf uur z’n bed in gedoken. 
 
Overgewicht niet altijd schadelijk 
Een slimme accountant uit Notter 
zegt: ‘Tuurlijk, ’t is crisis tenslotte. 
Dan is het juist goed. 
Wat zeg ik? Het moet! 
Wees blij met wat vlees op de botten!’ 
 
Zingende christenen verstoren broedvogels 
‘Dan vroeger,’ zegt iemand uit Swalmen, 
‘toen vond, onder zeer blijde galmen, 
de mus nog een huis, 
de zwaluw een thuis. 
Maar ja joh, toen zong men nog psalmen.’ 
 
Minder op vakantie door crisis 
Een man in het kustplaatsje Petten 
zegt: ‘Lieverd, maar wat zou ons letten 
de bungalowtent, 
dat kost ons geen cent, 
een maand in de voortuin te zetten?’ 
 
Plassen onder de douche 
‘Het scheelt wel.’ zegt iemand uit Assen, 
‘zo onder het douchen staan plassen.’ 
‘Wat nóg meer bespaart,’ 
vervolgt hij bedaard, 
‘je in de wc-pot gaan wassen.’ 
 
Hak een wak voor de ijsvogel 
‘Schei uit!’ roept een huismus uit Ede. 
‘Man, wat een onzinnige reden! 
Ze zijn toch niet wijs? 
Dat noemt zich naar ijs, 
dat ligt er en nóg niet tevreden!’ 
 
Tuinvogeltelling 
Een tuinvogelteller uit Petten 
die heel erg goed op zat te letten 
vertelt met een lach 
aan ’t eind van de dag 
dat hij dertig vinkjes kon zetten.  
 
Fyra 
Een treinconducteur uit Terlinden, 
hij wil er geen doekjes om winden 
maar vindt het wel naar. 
‘Hoe moeten ze daar 
nu ooit een bestemming voor vinden…’ 
 
NK-ijsvissers vangen bot 
Een visser, afkomstig uit Demen, 
voorzag, zei hij, weinig problemen, 
vaak vang je wel íets, 
maar nee hoor, echt niets! 
Hoe vissen je beet kunnen nemen… 
 
‘Mannengriep’ is erger 
‘Ja doei!’ bromt een vrouw uit Ameide, 
‘Nou echt hoor, dat wil ik bestrijden. 
’t Is aanstellerij! 
‘Het punt is,’ zegt zij, 
‘dat hij niet in stilte kan lijden.’ 
 
Aardbevingen in Groningen 
Een man kwam naar buiten gestoven 
en riep: ‘Het is niet te geloven! 
Nou, stop met elkaar 
dat onderzoek maar, 
de onderste steen is al boven!’ 
 
Paardenvlees 
Zo liet een manege in Leiden 
per ongeluk folders verspreiden 
waarin werd gezegd: 
‘Bij ons kunt u echt 
de prachtigste paarden bereiden!’ 

Elektriciteit opwekken met urine 
Een elektricien uit Almere 
is bang dat het niet zal renderen. 
Zijn vrouw valt hem bij. 
‘Ze moeten’ zegt zij, 
‘jouw windenergie eens proberen…’ 
 
Medische missers 
Zo kreeg laatst een vrouw uit Hoptille 
die grotere borsten zou willen 
toiletpapier mee. 
‘Flink vegen, oké? 
Dat werkte ook goed bij uw billen.’ 
 
Vrouwen werken harder dan mannen 
‘Wij zijn’ zegt een tante uit Strijen, 
‘wat werken betreft gewoon keien.’ 
Zij weet hoe dat komt. 
‘Thuis werd vaak gebromd: 
Kóm dametjes, praten en breien!’ 
 
Bevroren paaseieren 
‘Natuurlijk’ zegt iemand uit Witten, 
‘je kunt in je tuintje gaan spitten, 
maar ja, met die kou… 
Bevriest hè? Ik zou 
de kip eromheen laten zitten.’ 
 
Schaapskudde failliet 
De tranen, ze staan in zijn ogen. 
Hij kan het nog steeds niet geloven. 
Failliet, dat doet zeer… 
Zo zie je maar weer. 
Dan héb je je schaapjes op ’t droge… 
 
Vorst aan de grond 
Een tobbende tuinder in Rheeze 
vertelt voor zijn plantjes te vrezen. 
Bevriezingsgevaar. 
‘Man man, wat een jaar. 
Niks lijkt meer ijsheilig te wezen!’ 
 
Barbecueweer 
'Ik mag' bromt een speklap in 't Oever, 
'best graag in de warmte vertoeven,  
de zon maakt me blij,  
maar toch zou van mij  
dat gloeiende hete niet hoeven.' 
 
Vaderdag 
‘Och man’ zegt een vader in Leiden, 
‘wat is dat toch heerlijk, bij tijden. 
Ik meen het, echt waar. 
Eén zondag in ’t jaar 
dat ik het vlees níet hoef te snijden!’ 
 
Tropisch warm 
Een kleuter van vijf in Schoonheten 
roept: ‘Mama! Ik weet wat we eten!’ 
‘Vertel eens’ lacht zij. 
‘Nou, papa die zei: 
Man man, ik loop peentjes te zweten!’ 
 
Nóg warmer… 
Een puffende kraamvrouw uit Halle, 
haar zwangere buik stond op knallen, 
zit liefst maar in bad. 
Niet buiten, want dat 
bleek toch niet zo goed te bevallen. 
 
Dode wolf 
Een hond in het Gelderse Gerven 
zou ook weleens rond willen zwerven, 
maar dood gaan als beest 
vlakbij Luttelgeest? 
Kijk, zou je bij Wolvega sterven… 
 
Heel Holland Bakt 
‘Jaja,’ bromt een bakker uit Dijken, 
‘dat moet in de toekomst dan blijken. 
’t Is leuk hoor, het pakt, 
maar heel Holland bakt? 
Het grootste deel zit slechts te kijken!’ 

Bijenkorf slankt af 
Een vrouw in het Brabantse Hugten 
moet hoorbaar toch eventjes zuchten. 
‘Dit is niet echt fijn, 
maar ’t moet dus zo zijn. 
Het gonsde al van de geruchten.’ 
 
Visclub weigert vrouwen 
‘Ik weet het,’ zegt iemand uit Lisse, 
‘niet goed om zoiets te beslissen, 
dat zeg ik ook vaak, 
’t is niet in de haak, 
maar ja, als je rustig wilt vissen…’ 
 
Supermarktoorlog 
‘Voorzichtig schat!’ klinkt het in Assen. 
‘En laat je door niemand verrassen.’ 
Bang laat ze hem gaan. 
Zijn legerjas aan, 
gewapend met kratten en tassen. 
 
Syrië-resolutie 
‘Geweldig’ zegt iemand uit Roden, 
‘dat gifgas Assad wordt verboden. 
Dat valt dan weer mee. 
Rustgevend idee 
dat kogels het volk straks weer doden.’ 
 
Martine Bijl stopt bij Hak 
Een potje van Hak dat in Joppe 
net hoort dat Martine gaat stoppen, 
laat toch wel een traan. 
Tja, die zal voortaan 
z’n boontjes dus zelf moeten doppen. 
 
Nederland-Ruslandjaar 
‘Gaat lekker,’ bromt iemand uit Hegge, 
‘Zo’n aanhouding uit moeten leggen, 
dat homoprotest. 
Tsaar Poetin gestrest. 
’t Is feest hoor, dat kun je wel zeggen.’ 
 
Wateroverlast 
‘Zeg schat!’ stond een vrouw uit Hoptille 
in ’t diepst van de kelder te gillen, 
‘Wat zei je ook weer? 
Dat jij graag een keer 
ook hier stromend water zou willen?’ 
 
Zwarte Piet-discussie 
‘Nou nou,’ zegt een man in Abshoven, 
‘het haalt zo wel heel wat naar boven. 
Je gaat toch spontaan 
weer in het bestaan 
van Sint en zijn Pieten geloven?’ 
 
Treinverkeer plat 
’t Is herfst ja, het moest er van komen. 
En als u de trein hebt genomen, 
dan hebt u flink pech. 
Die kunnen niet weg. 
Dat komt niet door blaadjes. Door bomen. 
 
HEMA komt met notarisdienst 
Een boze notaris uit Onnen, 
hij geeft zich niet zo maar gewonnen, 
noemt zoiets abject 
en is per direct 
een rookworstenhandel begonnen.  
 
Consumentenvertrouwen groeit 
Een sombere man uit Margraten 
snapt niet waar die lui over praten. 
‘Nee, ik doe niet mee. 
Na flink diarree 
durf ik echt geen windje te laten.’ 
 
Nelson Mandela 
‘De man’ zegt een vrouw uit Ter Heijde, 
‘die blank en zwart wilde bevrijden 
van haat en geweld. 
Voor velen een held. 
Een leider die zelf wist van lijden.’ 


