
Het jaar 2015 in limericks 

Wat is er mooier dan een Nieuwjaarskaart 

met een prachtig sneeuwlandschap of een 

molen in een bevroren polder? 

Helaas, probeer dat plaatje maar eens te 

schieten in deze tijden. De opwarming van het 

klimaat zorgt ook voor minder strenge 

winters. En de laatste maanden van 2015 

lijken dit te bevestigen. Onnatuurlijk hoge 

temperaturen in plaats van sneeuw en ijs. En 

dus wordt er in december gras gemaaid en 

bloeien er madeliefjes. Tot op deze kaart aan 

toe. Of…? 

Nee, het is inderdaad niet wat het lijkt. U ziet 

kamille, tanacetum parthenium, en die 

groeien bij ons in de kas. Beschermd onder 

glas. Bloemen die na het oogsten in 

boeketten worden verwerkt en mensen blij 

maken. Die dit verhaal vertellen:  

Nu gaan de bloemen nog dood, 

nu gaat de zon nog onder 

en geen mens kan zonder 

water en zonder brood. 

Maar er komt een dag, 

dan wordt alles nieuw. 

De hemel en de aarde. 

Dankzij een Kind in een kribbe. 
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Het jaar 2015 in limericks 
Charlie Hebdo 
Cartoons drijven vaak, soms heel sprekend, 
de spot met van alles. Uitstekend, 
de strip als rebel. 
Maar dan deze hel. 
Word ooit nog de vrede getekend? 
 
Onstuimig weer 
Een peinzende man in Maarheeze, 
die windvlagen niet zegt te vrezen, 
van hem geen geklaag, 
kauwt lang op de vraag 
of weer soms ook stuimig kan wezen. 
 
Verplichte rekentoets 
‘Je zou’ zegt een puber uit Vortum, 
‘van mij die toets op mogen schorten. 
Waar is dat nou voor. 
Ik reken aldoor! 
Eens kijken, nog zeven tekorten…’ 
 
Zacht winterweer 
Drie kikkers, vijf padden in Schinnen. 
Twee adders al hevig aan ’t minnen. 
’t Vriest niet dat het kraakt, 
dus alles ontwaakt, 
al blijft onze tuinslang wel binnen. 
 
Mannenavondjes broodnodig 
‘Ja heus,’ zegt een man uit Schoonheeten. 
‘Wij lossen bij bier en wat eten 
echt elk probleem op, 
maar zijn, da’s de strop, 
dat ’s morgens helaas weer vergeten…’ 
 
Ongezonde schoolkantines 
‘Wij hebben kroketten van Beckers, 
gehaktbrood voor echt vette snackers, 
de kaassoufflé ja, 
maar kippenpoot, há, 
die loopt toch al jaren het lekkerst.’ 
 
LEGO-Bijbel 
‘Echt goed hoor,’ zegt iemand uit Schinnen, 
‘Ik kreeg hem juist gisteren binnen.’ 
Toch, wordt wel beweerd, 
wie net is bekeerd 
kan beter met Duplo beginnen. 
 
Wakker Dier wil vis verdoven 
Een visser op haring uit Tholen 
ving wekelijks tientallen scholen. 
Hij schudde zijn hoofd. 
‘Voor ’t kaken verdoofd? 
Jaja, met een klap van de molen…’ 
 

Taxi-oorlog 
Een Uberchauffeur uit Kockengen 
besloot zich er ook in te mengen. 
‘En, valt het je mee? 
Verdient het?’ ‘Nou nee, 
het blijft toch maar halen en brengen.’ 
 
Terror-oehoe 
Een vogelliefhebber uit Aijen 
raadt aan met de armen te zwaaien 
zodra je hem ziet. 
‘Probeer liever niet 
zo’n oehoe de nek om te draaien.’ 
 
Noorse gevangenen in Drenthe 
Eén man in die Noorse enclave, 
hij steelt, naar men zegt, als de raven, 
krabt sip aan zijn wang. 
‘Dat wordt, ben ik bang, 
een heel lange tunnel straks graven…’ 
 
Wolf terug in Nederland 
‘Nou ja,’ zegt een jager uit Leiden, 
‘hoe kan men zich nu toch verblijden? 
Haast elk geitje krijgt 
de status ‘bedreigd’! 
Nee, ik voorspel Grimmige tijden.’ 
 
Suikerindustrie stuurt tandonderzoek 
We wisten allang: ieder pondje 
gaat hoe dan ook toch door ons mondje, 
maar dit is niet goed. 
Ze houden ons zoet. 
Dat lijkt me zo klaar als een klontje. 
 
Waterschapsverkiezingen 
Een zwevende kiezer in Loete 
weet echt nog niet wat hij zou moeten, 
maar klinkt nog best blij. 
‘Zo houd ik’ zegt hij, 
‘in ieder geval droge voeten.’ 
 
Spaarrente daalt verder 
‘Je moet straks’ zei iemand uit Hegge, 
‘betalen zelfs, hoorde ik zeggen. 
Ik sta echt versteld! 
Dan kun je je geld 
nog beter in sokken beleggen.’ 
 
Giethoorn op Monopolybord 
Een bordspelfanaat uit Borgharen 
is blij hoor, maar heeft ook bezwaren. 
‘Tja, boerenbedrog… 
Het hoofddoel is toch 
dat Giethoorn er wel bij zal varen.’ 
 

Zonsverduistering 
‘Ze weten’ zegt iemand uit Helle, 
‘al jaren vooruit te vertellen 
waar, hoe en wanneer, 
maar als ze het weer 
van morgen eens moeten voorspellen…’ 
 
E-sigaret ook ongezond 
Een boertje van buut’n in Ruinen, 
berucht om zijn smerige fluimen 
en sap langs zijn kin, 
trapt daar dus niet in. 
‘En dan, ze zijn ook niet te pruimen…’ 
 
Hoortoestelreclames 
Een man en een vrouw uit Stavoren, 
ze spitsen net beiden hun oren: 
‘Voor 400 klaar? 
Nee heus, is het waar?’ 
Ze weten echt niet wat ze horen. 
 
Info zonnepanelen moet beter 
‘Let op,’ zegt een man uit Kapelle, 
‘het moet al een beetje gaan knellen 
als folders alleen, 
en heel algemeen, 
een zonnige toekomst voorspellen.’ 
 
Koningsontbijt ongezond 
‘Dat Foodwatch,’ zei iemand uit Loenen, 
’is best een stel zeurkampioenen. 
Wat zijn die lui zuur. 
Geen hagelslag puur, 
nee, zij persen liever citroenen.’ 
 
Bellen en appen op de fiets 
Een appende fietser uit Genne 
geeft toe: ‘Het is best even wennen, 
één hand aan het stuur, 
tot je, op den duur, 
de weg op je duimpje leert kennen. 
 
Politie-inval bij FIFA 
Het nieuws blijkt een man uit Pesaken, 
Bandido, behoorlijk te raken. 
‘Er zijn er’ zegt hij, 
‘dus meer zoals wij. 
Clubs die er een bende van maken.’ 
 
Aardbeienoogst naar recordhoogte 
‘Meneer!’ roept een vrouw uit Nieuw Heeten 
de groenteman toe, ‘Ik wil weten, 
hoe houd ik ze goed?’ 
‘Mevrouwtje, u moet 
dit spul niet bewaren maar eten!’  
 

Aanhoudende droogte 
Een aardappelplant bij Bourtange 
probeert nog wat dauw op te vangen 
en heeft het heel zwaar. 
Mán, of je ook naar 
een grote schep jus kan verlangen… 
 
Artis zet 5200 knoflookpadden uit 
‘Kijk uit hoor,’ zegt iemand uit Rhenen, 
‘die zijn nog niet zomaar verdwenen. 
Dat duurt wel een poos. 
En maak ze niet boos, 
ze hebben nogal lange tenen.’ 
 
Doggybag steeds populairder 
Ik zie hoe een ober in Akker 
de restjes erin staat te prakken, 
zijn neus in de lucht 
en hoor hoe hij zucht: 
‘Ze hebben de smaak echt te pakken…’ 
 
Vluchtelingenproblematiek 
‘Wij breken’ zegt iemand uit Demen, 
‘ons hoofd over opvangsystemen, 
dat is wat je ziet. 
Vergeet echter niet, 
zíj hebben de échte problemen.’ 
 
Toiletgewoontes 
‘Ja dames’ zegt iemand uit Assen, 
‘die smartphone, het zal niet verrassen, 
ik snap dat u baalt, 
speelt klaar waar u faalt. 
Dat mannen nu wél zittend plassen.’ 
 
Bid voor Parijs 
De stad waar de Seine moet stromen, 
geen bloed, van veel liedjes en dromen 
in menig gedicht, 
van liefde en licht. 
O Heer, laat Uw koninkrijk kome. 
 
Kleinere porties tegen obesitas 
Een vrij dikke man die in Rullen 
verzaligd van pap zat te smullen, 
zijn portie heel klein, 
liet daarna vilein 
het schaaltje snel nog maar eens vullen. 
 
Pop-up restaurant DWDD gestopt 
‘Heel knap om’ zegt iemand in Straten, 
‘een toprestaurant uit te baten 
dat sneller verschijnt 
en ook weer verdwijnt 
dan dat die Van Nieuwkerk kan praten.’ 


