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MONDELINGE  INLEIDING  VAN  LIMERIKS 

 

                       WAT  IS  EEN  LIMERICK  ??? 

t Is een kort gedichtje van  maar 5 lijnen : 

Lijn  1, 2 en 5  (langere lijnen) rijmen op elkaar ; 

         3 en 4  (korte lijnen ) rijmen  onderling ook. 

Ze komen uit Ierland (eind 17e  eeuw) uit het Ierse stadje 

“Limerick”. 

In 1820 vond men de ENIGE reeks  van “Lear”,over 16  

“wonderbare,ouwe vrouwen.  Ze waren humoristisch,veelal  

“ontuchtig”,  ook  de limericks !!! 

Pas begin 1900 kwamen ze naar Europa. 

Intussen was het ritme veranderd en men voegde per lijn 1 

lettergreep bij. De accenten kwamen op  3 – 6 – 9. 

In ’t begin werden ze aangezien als karamellenverzen, tot ze, NA 

1945,erkend werden als “kort gedichtje”. 

Totnogtoe vonden we geen boekhandel die “limericks” verkocht ! 

   

Soms is een korte inleiding voldoende om de aandacht te spitsen, 

maar soms zal een langere uitleg of omschrijving van het 

gebeuren, de aandacht opdrijven ! 

Hoe fijner en geslepener de voordrager zijn inleiding brengt, met 

de nodige humor waar  ’t kàn, hoe prettiger het wordt voor de 

luisteraars ! 

In feite moet de voordrager een aangenaam verteller zijn, 

die,wààr hij kàn, zal trachten mensen op het verkeerde been  te 

zetten ! dus, luister  goed…  en laat je vooral niet beetnemen !!! 

 

Hier volgt een selectie  ………   geniet  ervan !!  
                                                                                                              

                                                       

 

 

 

  



DEZE   EERSTE   LIMERICK ….  Werd geschreven  

in  2000,  toen een bejaard koppel in een R.V.T.  kwam ! 

 

De limerick was simpel,  ietwat  vleiend- naïef !!! 

De  hiernavolgende limericks bléven niet simpel-naïef, nee hoor ! 

MAAR : ze zijn nooit  “plat” ! 

Het moeilijke aan een goede limerick ?  Humor… “en niet plat!” 

Bij een paar  kan het “bij U” wel eens ontuchtige gedachten 

oproepen….  Mààr…  da’s  UW zaak…  IK vertel niets  

ontuchtigs ! 

Hij of zij, die een limerick  voordraagt zorgt best voor een korte 

(of langere) humoristische inleiding  en zegt dàn  : 

                                               

                                               Hier komt de limerick ! 

 

 

 

                         Een  patiënt in  een rusthuis in Melle 

noemt de zusters er  echte modellen 

met een hartje van goud. 

Maar nu wordt hij  benauwd, 

dat men dit aan zijn vrouw zal vertellen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enkele jaren geleden  maakten wij, met een groep, een uitstap 

naar Merksem, “ ’t Rozenhofke”. Ouderen kregen daar, 

onverwachts, een pak herinneringen  voorgeschoteld ! 

Zéker de moeite waard…   ook voor jongeren !!! 

Waarschijnlijk was het een restant van een vroeger kasteeltje. 

Er waren meerdere kleine kamertjes, gevuld met allerlei antieken 

en door een doolhof van zwak-verlichte gangetjes verbonden. 

(Hier kan de voordrager z’n  eigen fantasie bovenhalen : bv. :met 

een groep senioren,of een fietsersgroep … enz ). 

Ik hou niet van die half duisternis  en was één van de eersten 

buiten.                                                                                               

Kort daarna kwam  Robert,  zijn vrouw in de rolstoel,  ook  van      

de zon  genieten . 

Terwijl we stonden te wachten op de anderen, liet plots een over-

vliegende  meeuw  “iets”  vallen op haar mooi wit jasje !  Och 

arme !   En ’t was juist hier ( de voordrager toont z’n rechterborst 

)……         nee,  ’t was  net   iets  hoger ! 

 

En direct een kring van lamenterende dames : “maar allee seg”! 

Zieta nou ! Zenda  lappen ! Maak het maar méé ! 

 

Ik wilde, met een papieren zakdoekje dat vogelvuil wèg wrijven ! 

Robert  vond de idee van zo’n zakdoekje héél goed…. Maar het 

wèg wrijven deed hij liever zèlf !!!!! 

 

                           

                                En hier volgt  de  limerick : 

 

Kijk, een vogel bevuilde haar jasje : 

helderwit en  ’t kwam  vers uit een wasje ! 

Ja,  ze weende  verwoed !..... 

                                 Maar  Robert  zei : “al goed 

dat  de KOEIEN  niet vliegen, hé  schatje !!! 

 

 

 



 

 

Ooit heb ik eens een spreuk gelezen  :”Vrouwen zijn niet plat, 

praat  er dus niet plat over “! 

Ik probeer àl mijn respect voor de vrouwen te bewaren,  ook in 

m’n limericks. 

We weten ook dat, van alle sporten, spelen en volksspelen, het  

seksspel het enige spel is dat gekend is en gespeeld wordt over de 

hele wereld ! 

Ik moet toegeven dat sommige moppen, met seks als 

achtergrond,mij ook smakelijk kunnen doen lachen, ALS ze niet 

plat zijn ! 

Maar veel vrouwen worden “ dat gezever” soms kotsbeu  en dan  

gebeurt  dit : 

 

Let wel, lieve mensen, dat in deze limerick, uitzonderlijk, de man het 

laatste woord heeft : hij mag hier enkel de laatste zin zeggen : 

 

En hier komt de limerick : 

 

“ Jij zit steeds over  “seks” maar te praten. 

Ik begin dat zo stilaan te  haten !!! 

Kom, praat liever een keer… 

laat eens zien …  over  ’t weer !!!” 

-“ doen we  ’t WEER  of gaan we ’t  WEER  laten ?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieve mensen : ik vertel u enkel een verhaal en, naar mijn mening 

is er niks “ontuchtigs” in, tenzij u,  straks … 

’t Gebeurde in de lang vervlogen tijd van de kruisdagen, altijd op   

de drie dagen voor Hemelvaartdag.   Elke dag ging de 

kruisprocessie rond : er waren 3  delen : IN de kerk de voorbeden. 

Na de aanroeping “Sancta Maria,ora pro nobis”, ging de processie 

buiten en zong de litanie van alle heiligen.Na de rondgang waren 

er slotgebeden,  IN de kerk. 

Geloof me maar, want ik was misdienaar van 1923 tot 1930. 

 

De eerste dag werd rondgegaan in het centrum,het kruis voorop 

en al zingend de litanie van alle heiligen : Sanctum Ghislenum, 

ora pro nobis, sancta Maria Magdalena….. De hele litanie werd 

herhaald  zolang ’t nodig was ! 

Voor de 2e dag nam men een ietwat grotere rondgang en andere 

straten. Ook daar kwamen de mensen buiten ! 

Voor de derde dag zocht men een grote omloop, soms langs 

modderige veldwegels,  tot aan de rand van de parochie. 

Dan moest de litanie dikwijls herhaald worden. Daarom ging ook 

het kerkkoor mee.  Na elke litanie stopte de processie even  en    

zong het kerkkoor een latijnse psalm,  soms meerstemmig. 

 

Zo gebeurde het ook in Dranouter, een heuvelachtig dorpje in het  

West-Vlaams heuvelland, dicht bij de Franse grens. 

Toen kwamen mensen uit naburige wijken en dorpen,soms in        

rijen van drie of vier,  aan de straathoeken van veldwegels  om de 

processie te zien en te beluisteren. 

Reeds van verre hoorde men de processie aankomen, zelfs  al  zat 

ze nog achter die heuveltop.     

 

 Dranouter is ook nu nog een befaamd muziek- en zangcentrum  

met buitenlandse faam. 

 

 

 

 

 



En  “Franske”,  mijn  mascotte in meerder  limericks,  was er  

ook,  samen met “den bompa  en de moemoe”. 

Toen de processie naderde mocht Franske bij  den bompa op 

schouder,zodat hij ver kon zien ! Fijn  van  die bompa !!! 

  

En hier komt de limerick : 

 

De processie ging uit in  Dranouter ; 

Franske mocht bij den bompa “op schouder”. 

Plots roept Franske : “ moemoe ….. 

Wàt doet die stier op die koe” ? 

-“ Hij wil alles in de gaten gaan houden “!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We zaten met de hele familie aan de feesttafel in een restaurant. 

We wilden eten “ à la carte”, dus : ieder kiest voor zich ! 

Geloof me, het veelzijdig menu overlopen vroeg héél wat tijd ! 

   

Apéritiefje ?  Soep ja of nee, er is dagsoep ! 

Vleesschotel, visschotel, groenteschotel voor vegetariërs ! 

Welke wijn : wit, rosé, rood, of iets met cola of een ander drankje, 

je kiest maar ! 

Gaan we straks een dessert nemen….  ook  à la carte ? 

 

Je kijkt versteld naar de grote variatie in de keuze, vooral om het 

hoofdgerecht ! 

Natuurlijk nam ook ik mijn lievelingskost .Want er zijn dingen 

waar ik niet van houd  èn dingen waar ik wèl een voorkeur voor 

heb ! 

Juist  DAT wilde ik u nu vertellen in de volgende limerick ! 

Mag ik  ??? 

                                     Dan  komt  hier  de  limerick  : 

 

Ik houd niet van die héél harde  korsten, 

evenmin van saucissen  en  worsten  ! 

Neen,  mijn voorkeur  gaat  uit… 

en ik zeg het  rechtuit  : 

naar een stel  malse  billen  en  borsten  !!! 

 

 

 

 

 

( Héla,  bende  seksisten….  IK  had het  wèl over  DE  KIP,hé ! 

  of  dachten jullie  aan …..   Foei !!!  hoewel….. )   

 

 

 

 

 

 

 



 

De geneeskunde  zegt dat je véél  moet drinken, want het 

menselijk lichaam  bestaat uit   tachtig  procent  uit  water ! 

Conclusie :  drink  véél  water ! 

Maar  mijn dokter zegt  dat je gerust andere dranken moogt 

nemen : koffie  of  thee, zelfs een pintje of een glas wijn… mààr… 

met  alcoholische dranken heb je wèl  zelfbeheersing  nodig, 

anders  zou je  uw eigen  lichaam  èn  geest kunnen  beschadigen ! 

                      Dus  :  TE  veel   is   TE  veel !!! 

 

Wat in de volgende limerick verteld wordt,  hebben mijn  vrouw  

en  ik, samen  met  mijn  kozijn, pater  Karmeliet  in  Rome, echt  

gezien  !!)  

 Hij  was  historicus, reisde veel, was specialist in latijn en West-

Europese talen en zéér  ervaren  in alle  whisky-merken ). 

  

We waren toevallig  aan  de Trevifontein , hartje  Rome,  en op 

weg naar de Catacomben . 

Rond die fontein is er steeds veel volk ! 

Keer je met de rug naar de fontein. Werp dan ,over je hoofd weg,  

een geldstuk in  het water !   En doe dan een “wens” ! 

 

Vier jonge buitenlandse zakenlui hadden, de avond voor hun 

terugreis  dégelijk de bloemekes buitengezet ! Eén  ervan  

TEVEEL  bloemekes  !!! 

Dat bracht snel wat herrie, zoals verteld in de volgende limerick ! 

 

Na een braspartij,  midden in Rome … 

ONgeschikt om naar ’t vliegtuig te komen … 

Hij was ècht  TE zat …. 

en hij stuurde z’n kàt … 

hij moest eerst van DIE kater bekomen ! 

 

 

 

 

 



Lieve mensen :  je hebt, zo hoop ik toch, de catechismuslessen uit 

uw kinderjaren niet helemaal vergeten ?  Anders ga je de 

volgende limerick misschien moeilijk snappen, maar zelfs dàn : 

lach maar eens mee . 

Mag ik nog even, uit  ONZE  kindertijd, het volgende in 

herinnering brengen : 

 

In voorbereiding van de plechtige communie en het vormsel gaf de 

pastoor, na schooltijd, nog catechismusles aan de jongens en 

meisjes,  IN  de parochiekerk . 

Iedere jongen of meisje deed graag de plechtige communie,al was 

het maar voor de nieuwe kleedjes of jasjes, of omwille van het 

feestje achterop. 

 

De belangrijkste vragen uit de catechismus kwamen dan aan de 

beurt , behalve over ’t huwelijk ! 

De pastoor stelde, dikwijls lukraak, een vraag uit de Mechelse  

catechismus. Soms duurde het vrij lang eer er een antwoord 

kwam. Dan begon de pastoor stille wenken te geven, tot 

uiteindelijk het juiste antwoord kwam ! 

Maar soms was het antwoord er vliegensvlug zoals in deze 

limerick. 

                                 

De pastoor bracht de vraag aan de orde : 

“wie bleef maagd …  èn  is moeder geworden ? 

En  TOEN  riep Jozefien : 

“ DAT is zuster Sabien : 

z ‘is  pas moeder van ’t klooster geworden !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iedereen weet dat er in “rusthuizen” wel eens vreemde dingen 

gebeuren, ook in positieve zin ! 

Vooral het vrouwelijk personeel is meestal heel vriendelijk ! 

Soms worden patiënten bijzonder lieflijk behandeld  en dat 

verbetert zelfs nog, nu er constant jonge vrouwen of juffrouwen in 

dienst komen. 

Oudere mannelijke residenten genieten dan wel van de bijzondere 

attentie !  Knap, hé ? 

 

Maar, wat hier, in de volgende limerick  verteld wordt, is toch wel 

“ het  toppunt” van bijzondere attentie . 

 

Ik weet nog heel goed  WIE  de  gelukkige mannelijke resident 

was !!! 

Hij kreeg  zo’n lieftallig, zelfs verleidelijk voorstel ! 

Ik werd er  echt een beetje  jaloers om, want ik heb nooit zo’n 

gulhartig,verleidelijk, drievoudig voorstel  gekregen !!! 

Waarom   HIJ  wèl…..   en   IK   niet  ? 

 

                                     En  hier komt  de  limerick : 

 

                    Wel  drie  zusters wilden  hem  saam  verrassen : 

                     hem een bad geven van prima  klasse ! 

                                  De  patiënt  zei :”  oké , 

                                   daar doe ‘k heel graag  aan mee …. 

                     Als  IK later  DRIE zusters mag wassen !!!      

                                                         
                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vooral in de laatste jaren is er opvallend veel kritiek geweest   op 

de enorm-hoge vergoedingen,afscheidspremies en  gouden hand- 

drukken, uitgereikt  aan hooggeplaatste personen in middelgrote 

en grote bedrijven. 

 

“Het stoot me tegen de borst!” zei een rondborstige, zeer 

vooruitstrevende dame ! 

  

Firma’s  en grote handelszaken zoeken steeds naar ervaren, goed 

onderlegd personeel. 

Ze durven waardevolle personen bij een andere firma wegpikken, 

met, natuurlijk : hogere vergoeding  en betere premies, vooral als 

het zakencijfer  dalend wordt ! 

 

Eindelijk had dit groot Nederlands bedrijf  iemand gevonden, 

waarvan veel  verwacht  werd  !!!! 

 

                                En hier komt  de limerick : 

 

Jef, een jong ingenieur bij  Jan Claezen 

moest de firma nieuw leven inblazen . 

En hij slaagde  totaal ….. 

want in slechts  1 kwartaal 

nam hij  3 secretaressen  te grazen !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinden jullie  ook dat de kinderen tegenwoordig veel sneller 

mentaal volwassen zijn ? 

Ze kunnen computers, gsm’s, mailboxen, smartphones, iphones  

enz, met één vingerwip bespelen, terwijl het voor ouderen niet 

meer te volgen is . 

Vroeger werden de kindjes door de ooievaar gebracht, of ze 

kwamen uit de kolen, of  vanuit de kinnekesboot…. Vroeger , ja ! 

Nu krijgen ze  zelfs lessen over “leven, seks, enz.   in de scholen !  

Seksuele opvoeding of voorlichting noemen ze dat ! 

Ik keur dat niet af, maar ’t brengt me wel tot nadenken. 

Ik heb zo de indruk dat “ het echte- kind-zijn” thans veel korter is 

dan vroeger. 

 

Men ziet nu geen jongens meer knikkeren of met de reep  

rondlopen. De meisjes hinkelen niet meer ! Om zo maar iets uit 

die vervlogen tijd aan te halen ! Daarvoor hebben ze geen tijd 

noch interesse voor ! 

Ook dat begrijp ik : “de tijd evolueert” ! 

Of die modernisering gunstig is,of niet ? Dat zal de toekomst wel 

uitwijzen ! 

 

Deze  limerick gaat, met een tikkeltje humor, over die overgang 

van kind naar volwassenheid ……. 

 

                        En hier komt de limerick 

 

Vader Mon, in ’t gezin Van der Beken 

wou zijn zoon over “seks” even spreken . 

Kleine Frans zei :” oké …. 

daar doe ‘k zeker aan mee  : 

vraag maar op, pa, wàt wou je graag weten “! 

 

 

 

 

 

 



Om en rond de laatste  eeuwwisseling waren er, in grote 

christelijke families,  jongens die priester werden. 

Bij mijn vele historische opzoekingen waren  er,  in  één groot 

boerengezin, vier  jongens die priester werden. 

Dat was in de wijdvertakte familie Danis, in de vorige eeuw. 

In  die grote familiestam kwam ook Kanunnik Danis voor. 

Hij ijverde vooral voor de eenvoudige werkmensen en de 

verbetering van hun sociale achterstand. Op rust zijnde verbleef 

hij in St. Mariaburg- Brasschaat, aan de Jacobuslei. Z’n grafzerk 

kan je vinden op het kerkhof in de Alfredlei,rechts van het 

calvariekruis. 

 

Nu is er groot tekort aan priesters  en wat zien we  nu ? 

NU wordt een nieuwe, jonggewijde priester als  een bijzonder 

moedig man, gehuldigd door de gemeenschap en plechtig gewijd. 

 

Tegenwoordig zijn er meer en meer twijfelaars, die stoppen en een 

andere weg willen inslaan. 

De pedofilie bij priesters heeft  zeker ook  z’n sporen nagelaten . 

 

Frans was, in deze limerick  ook zo’n  twijfelaar, hoor maar !!! 

 

                                   Hier komt de limerick 

 

Een jong priester-student  uit  Ardooie, 

wou zich graag seksueel  gaan  verstrooien. 

Dus  : hij kocht zich een  kap 

en hij zocht zich een  haag, 

om z’n kap over d’haag te gaan gooien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUNSTKOOPJES !!!  in  grote letters   !!! 

In de solde-periode  kan je in winkels en zelfs op de wekelijkse 

markten  wel eens  echte koopjes  doen ! 

Veel  vrouwen  houden  dat  scherp  in  ’t oog . 

Dàn  schuiven de mensen aan, vooral aan de boetiekjes, om snel   

te kunnen binnenstormen. 

Op de markt kunnen de marktkramers hun  “gunstkoopjes” niet 

snel genoeg openspreiden. De vrouwen wachten ongeduldig  !! 

Bij zo’n  koopjesdag  komen ook vreemde standhouders   

“ hun buitengewone gunstkoopjes” aanbieden.  Concurrentie  

natuurlijk, met de abonnees ! 

Toch maar voorzichtig zijn met  die “buitenkansjes”, want je weet 

maar nooit …  prijs ? ….  kwaliteit? 

Op zo’n marktdag nam ik m’n vrouw ( in haar rolstoel ) mee naar 

de markt  van  ’t dorp . 

 

’t Was gelukkig mooi weer ! 

Ik dacht : daar gaat m’n vrouw van genieten ! Maar, in een 

rolstoel,  tussen die grote massa, zag ze te weinig van de koopjes.  

Slim als ik was, schoof ik de rolstoel tegen de kraampjes aan, van 

’t ene naar  ’t volgende, de halve markt af ! 

We kwamen samen, vermoeid,  in ons stamcafé  aan, om even op 

adem te komen !!!!       

En dan ….  ?? 

 

                                                 Hier komt de limerick 

 

-“Zie, ik heb met m’n vrouw,onverdroten 

op de markt  heel de straat  afgelopen” ! 

-“En tot uw groot spijt 

je bent haar niet kwijt, 

want je hebt haar niet kunnen verkopen”  !  

 

  

 

 

 

 



Ja, wanneer gaat dat klagen eens stoppen  ??? 

De ene klaagt over krampen in de kuiten, een ander over  

winderigheid  of diarree, of hij heeft last van zweetvoeten  of een 

druipneus,  misschien stinkt z’n adem of is hij hardlijvig ?  

’t Kan ook zijn dat zij last heeft van jeuk, zelfs op vervelende 

plaatsen ! 

Is ’t geen longontsteking, maar een simpele valling om uit te 

zieken ? 

Mannen zijn lastiger dan vrouwen ! Ik zal ’t maar geloven !! 

 

Toch, lieve mensen, een kwaal die veel over  ’t hoofd gezien wordt 

is  “slapeloosheid”. 

Slapeloosheid kan een gevolg zijn van :  oververmoeidheid, zorgen 

met de familie, probleem met een medebewoner of een buurman, 

misschien  tè laat gegeten, of  tè véél gedronken ? 

Er is voor elk kwaaltje niet zomaar “ direct” een oplossing ! 

Praat er eens over met bv. uw buren, misschien hebben zij een 

betere remedie dan pillen ? 

 

We hebben het nu over Louis.  Hij had ook al van alles 

geprobeerd  en kloeg bij z’n buurman  : hij geraakte niet in slaap   

 van de kou voeten ! 

EN…..   er  is,  misschien…. een remedie  : 

 

                                        Hier komt de limerick 

 

-“ ‘k heb kou voeten in bed,  da’s  géén leven!” 

-“ ‘k geef u raad, goed of slecht, om het even : 

ik kruip dicht bij m’n vrouw 

en “hup” wèg is die kou “! 

-“ Zou uw vrouw dat bij mij  eens proberen  ??? 

 

                          

 

 

 

 

 



Plezant  voor  Vera :  als je lid zijt van een artistiek zangkoor met 

faam  en   “tussen  vriendinnen” ! 

Zéker  plezant  als je  je  kan laten gelden in één van de 

toongroepen : 

( de mannen als tenor of bariton of bas ) 

De vrouwen als sopraan  of alt. 

Nog plezanter wordt het als je kan optreden als soliste :  als 

mezzosopraan, met zo’n warme stem, en  als  “diva” beloond 

wordt met een lang en warm applaus, of een staande ovatie.  

En héél uw koor is  met  u  mee, zeer  gelukkig  en fier ! 

 

Uw  “vrouw-figuur , goed gevormd en ’t bekijken waard, verhoogt 

uw succes nog.  Je voelt de gespannen en verlangende blikken van 

de mannelijke luisteraars in de zaal ! Je voelt jezelf in de hemel, 

van geluk ! 

 

Dàn  is er géén tijd voor mannen,  of  voor de  zevende hemel der  

liefde !  

Geniet maar van zo’n  onvergetelijke periode, Vera ! 

 

 

Zelfs  de jonge, knappe  dirigent is  ook  content, zéér  content, 

enorm  content  !!!!! 

 

                                       En hier komt  de  limerick 

 

Vera zong als sopraan, met vriendinnen. 

Had géén tijd voor de liefd’ en die dingen ! 

Maar een knap dirigent 

werd  vrij spoedig haar vent : 

en  z’ is  nu een  toon lager  gaan  zingen ! 

 

 

 

 

 

 

 



Ja ….  Je denkt  7  à  8  jaar :  ’t zijn nog  kinderen, hé ? 

Maar tegenwoordig zijn ze vlugger wijs dan je verwacht, hoor ! 

Hoe méér  je  met jonge  ouders  omgaat, hoe méér je verwonderd  

raakt  over de soms pittige gezegden, of  onverwachte  reacties  

van  “hunne  kleine” ! 

  

Soms hoor je  zelfs duidelijk  dat  ze véél  méér  weten, zelfs over 

zaken, die wij tot dan toe met een leugentje omzeilden  of  

bedekten. Je dacht  “ seks is nog niks voor kinderen, maar … 

 

Ze weten verdorie  véél  méér  over  “kindjes-krijgen” dan je 

vermoedt. 

Het kan dan gebeuren dat je  op één van  uw  “kindjes-krijgen-

verhaal” betrapt wordt,  zoals hier gebeurde, kort nadat moeke 

bevallen was. 

 

Oma  zal ’t wel allemaal  vertellen  : 

  

                                       En hier komt dan de limerick : 

 

-“ En de ooievaar kwam u verrijken 

met een zusje, ’t zal dadelijk blijken ! 

Je wil haar zeker graag zien “ ? 

-“ niet direct…  straks  misschien…. 

maar de ooievaar zou ‘k graag eens bekijken “! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onlangs las ik in een krant een bijzonder verhaal, over liefde  en 

trouw bij huisdieren. 

Er werd verteld dat een poesje, verpauperd langs de straat, werd 

opgevangen door een meelij-voelende vrouw. 

Ze groeide bij haar stevig op  en kwam steeds bij haar “ redster”, 

om zich te laten strelen en haar genegenheid en dankbaarheid te 

betonen. 

Ze bleef haar meesteres  zo  trouw  dat ze haar  zelfs volgde naar 

het kerkhof. 

Echt gebeurd in maart  2015  en  ’t haalde de krantenkoppen ! 

 

Ik  twijfel of een  kater  ook zo zou doen ! Een kater is van natuur 

uit  iets  lastiger in de omgang met mensen, èn… verliefd op elke  

kattin  in de buurt. 

 

Zo kan het gebeuren  dat “opeens” enkele poezen  jonge  katjes  

kregen,  bvb.  op een grote boerderij ! 

Dàn besluit  de boer  dat … 

 

                                           En hier komt de limerick 

 

Mol, de kater, had een vriendinneke, 

Zo’n  jong en zo’n  dartel  kattinneke ! 

Maar  z’n baasje zei  :”zeg ! 

Neem z’n rijbewijs  wèg ! 

-“ Lèg  nu zoiets maar  uit aan je  minneke”  !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je ziet ze nog regelmatig op  T.V. in films over “de oude adel” in 

de vorige eeuwen :  de mooi-geklede dames. 

Ze droegen een lang,  ietwat slepend  wit kleed, hoog onder de 

ruime boezem gesnoerd met een witte, brede heupband,  een 

breedgerande witte hoed met hangende witte linten, witte 

tipschoentjes, een gepoederd  gelaat, lange, kastanjekleurige 

haren   en steeds stralend met een zorgeloze  glimlach ! 

 

De mannen vonden ze knap, maar…  onbereikbaar ! 

Toch waren die dames niet allemaal echt zo gelukkig als ze bleken 

te zijn : 

Een eerste mislukt huwelijk, met rijkdom als oogmerk ; misschien 

een stille periode van weggemoffelde aanhouderij en intriges,  een 

tweede huwelijk (soms zelfs een derde),enz. schuilden veelal 

achter dit “overgelukkig” uiterlijk !  

Ze namen  trouw en aanhouderijen  niet zo ernstig op, nee  hoor ! 

 

Maar , “dit”  meisje van  20 nu, had reeds zeer vroeg begrepen dat 

maagdelijkheid een sieraad was voor de vrouw, zodat ze zich 

volledig rein aan haar toekomstige echtgenoot kon schenken. 

Een  ideaal, maar  bijzonder  moedig  voornemen …. 

 

                                                En hier komt de limerick 

 

Een mooi meisje van  20 uit  Rome 

wou  ’t  record van de kuisheid bekomen ! 

Maar,  toen kwam er een “man” … 

en je raadt al  … wàt  dàn  ? 

Er was vrij vlug  “iets”  “tussen”  gekomen !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja,  mannen  !!! 

Het is algemeen geweten, dat héél  véél  vrouwen, in stilte, de  

geburen  begluren !!! 

DIT koppel, waar onze limerick over gaat, hoort, weet en ziet àl 

wat roert of beweegt in de buurt, àl wat verteld  of gefluisterd 

wordt in hun straat, in de Supermarkt of bij de bakker !  

En dààr, in ’t café “’t Nachtlicht”, naast de coiffeur is ’t àltijd  

druk, vooral ’s avonds laat …., bijna de hele nacht licht aan, luide 

muziek… èn jonge vrouwen !   

 

En  “nu” gaan  de roddels : 

“Weet ge’t al ?   

Hebt ge ’t ook gezien bij die van hierover ? 

Zou je dat nu verwacht hebben van haar ? 

-Ja… z’is wel een pront wijf, maar ze kan soms zo geniepig doen 

hé ! 

 

Toch,  eerlijk gezegd, ik verschiet er niet van ! 

Héla… gij wéét precies méér hé ? Vertel eens, in vertrouwen 

natuurlijk ! Ik kàn zwijgen, dat wéét je wel ! 

 

                                                    En hier komt de limerick… 

 

Zèg, ik denk dat Alice dat agentje 

al véél langer dan gist’ren kende !! 

-Ja, hij heeft ied’re nacht 

zatte Frans thuisgebracht…. 

en wordt soms “in natura” bedankt, hé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gelukkig voor ons, zijn er enkel maar  GOEDE  dokters , géén 

slechte  ! 

 

Iedereen is tevreden over z’n eigen huisdokter.  Dat  moet  ook 

wel…   anders …! 

Toch is er verschil, bij persoonlijk contact of onderzoek . 

De éne is strikt zakelijk, de andere is zo  stilzwijgend dat je  ’t er 

moet uitsleuren  en wéér een ander houdt van humor en van een 

goeie mop ! 

 

Persoonlijk heb ik wel een speciaal  goeie dokter : 

Ik mag niet tèveel water drinken, omdat ik,  zo zegt hij,  een 

ijzeren gestel heb en zou kunnen roesten ! Bovendien : Jesus 

veranderde water in wijn,   dus ! 

Een glaasje wijn per dag is goed voor  ’t hart, en een pintje 

bevordert de spijsvertering ! 

 

Maar,  een paar weken geleden  vroeg ik hem hoeveel  dagrust ik 

nodig had . 

 

                                                     En hier komt de limerick 

 

Oei, de dokter schrok wel toen ik  vroeg : 

-“ doc, is vier uren dagrust genoeg “? 

Maar hij dacht even na 

en hij zei dan daarna : 

“ haal de rest ’s nachts maar in, dan is 4 wel genoeg “! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Humor is heel  belangrijk  in ’t leven ! 

’t Is een geneesmiddel, soms beter  dan pillen ! 

Humor helpt soms bij vele kwaaltjes, want humor versterkt  de  

geest ! 

We  houden van humor !  Heel  veel ! Jullie toch  ook  ??? 

 

Toch mogen we de ogen en  oren  niet sluiten voor de vele 

oorlogen, momenteel, in zoveel landen, met ellende, armoede, 

verdrukking  en  moorden ! 

Nu de hele  wereld  roept om  bezinning  en  vrede, zou ik willen 

besluiten met een limerick  zonder  humor, maar, die  we best  

onderling  zouden  toepassen ! 

 

DAN  wordt  het  “ONZE”  bijdrage tot die wereldvrede waar  we  

allemaal  zö  naar  hunkeren !!! 

 

                                          Hier volgt de  limerick 

 

Graag wat minder agressie  in ’t leven 

en elkander  iets  “kunnen”  vergeven ! 

Wat begrip voor  verdriet …. 

want  vergeet  vooral  niet : 

“ Wie een vuist maakt, kan géén handen geven !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hij   en   zij   !!! 

In een ander limerick hebben we het er duidelijk over gehad :  

Mannen  denken  veel  te  veel  aan  seks !  Ze dromen er dikwijls 

over, maar  ze verzwijgen het. 

De vrouwen  dromen ook, maar dan veelal over een nieuw, mooi 

kleedje dat ze in de etalage hebben gezien ; of over een ring met 

diamanten; of over een mooi zomerhoedje. Soms zelfs over  seks, 

mààr, dat blijft privé !!! 

Bij dit koppel was  ’t wel anders ! 

Ze hadden allebei gedroomd en, o  wonder, de vrouw vertelt over  

wàt zij droomde ! Ze voelde zich wel een beetje  moe, maar toch 

fier ! 

De man had ook gedroomd, natuurlijk over seks ! Hij had nog z’n 

napretjes  en voelde zich heel fit ! 

Stel  je  nu voor  dat beide dromen botsen, en toch bij elkaar 

horen  !!! 

 

Zei men niet altijd  :” dromen zijn bedrog ” ! 

 

                                         Hier volgt  de  limerick 

 

-“ Heel de nacht heb ik rondjes gaan rijden”! 

-“ Maar IK  droomde alleen maar van vrijen “! 

-“ Zie goed uit  wàt je  zei, 

dat was  vast  niet  met  mij “! 

-“ KON  ook niet,jij reed rond langs de weien”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  De  sergeant !!!   

De fratsen en reacties van Johnny Voners,  ’t sergeantje uit de 

serie  “DE  kampioenen”, hebben de meeste  T.V.-kijkers dikwijls  

smakelijk  doen lachen,  jarenlang !!! 

We hebben ook nu nog een klein, maar goed-opgeleid  legertje, 

soms zeer actief in het buitenland. Denk maar even aan de Para’s 

en de luchtmacht  F -16 . 

De jonge rekruten worden ook nu nog  gedisciplineerd  opgeleid  

door  strenge  sergeanten, zoals vroeger ! 

Ik weet  hoe  ’t was  vroeger : ik was ook sergeant ! 

 

Dit verhaaltje gaat over  21  juli, onze nationale feestdag sinds 

1830 ! Je viert toch  mee  ? 

Ik weet zeker dat jullie allemaal, foutloos, de melodie ( niet : 

tararara ), maar met  volledige  tekst  kunt zingen of opzeggen : 

,dus,  proficiat ! 

 

Over al  hing de driekleur  aan de gebouwen. Natuurlijk ook voor  

en  in  de kazerne . Zelfs op het oefenterrein stonden hoge palen 

met de nationale driekleur . 

Deze strenge sergeant wilde nu eens nagaan wàt  zijn rekruten 

nog wisten over de Belgische geschiedenis. 

Ze stonden allemaal, op bevel, netjes in gelid. 

Omdat de eerste vraag zo gemakkelijk was, mocht Johnny ze  

beantwoorden.  Of hij het goed deed, 

 

Volgt in de limerick 

 

De sergeant vroeg aan een van z’n dapp’ren : 

Waaraan denk j’als je ’t vlag hier ziet wapp’ren ! 

De soldaat dacht diep na 

En hij zei  dan  daarna : 

-“ ’t is de wind die het vlag hier doet flapp’ren “! 

 

 

 

 

 



Over geen enkel thema wordt in de hele wereld zo geschreven,  zo 

gezongen  en gediscussieerd  als over  de  liefde. 

Vooral de amoureuze jeugdperiode zit vol liedjes  van eigen 

artiesten, of van buitenlanders. De meeste worden  in ’t Engels 

voorgebracht ! Waarom  toch  ??? 

   

Vanaf uw geboorte tot  ’t einde  loopt de draad van de liefde door 

al uw levensfasen . 

’t Hoogtepunt is nochtans de  jeugdtijd ! 

Maar,  liefde is zo teer,  zo broos, dat ze gestoord of gebroken kan 

worden, door eigen falen, of door jaloersheid, soms zelfs door 

wantrouwen ! Jammer ! 

Men kan dus met de liefde niet  voorzichtig genoeg zijn. 

Ze kan een eeuwige  band smeden, als men er rustig  en eerlijk  

mee omgaat. 

 

In deze limerick zijn het de ouderen die raad willen geven,  om  

mislukkingen  te voorkomen.  

’t Is niet ècht humoristisch,  maar… wèl  hoopvol ! 

  

                                                En hier komt  de  limerick 

 

Kijk,de liefde mag je vergelijken 

met jong fruit,dat een beetje  moet “ rijpen “. 

Bijt dus niet…  voor je  tijd !! 

dan heb je later  geen spijt 

en zal je ’t samen “ gelukkig “ begrijpen !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Het  zal  je  maar  overkomen  !!! 

 

Plots  word  je  grenzeloos  verliefd  op een  mooie  jonge  dame  

van  zeer  goeie  komaf ! 

Ondanks het grote  financiële  verschil wordt ook zij 

smoorverliefd op  John. Ze was  vast  besloten ! 

Haar ouders zagen het met lede ogen gebeuren ! 

Na een vrij lange periode  van  “echt-verliefd”  zijn, met zin om te 

trouwen, zou  hij  de moed nemen om haar hand te gaan  vragen ! 

Ja, de jonge dame werd meer en meer ongeduldig  en porde  John 

aan  om toch nog eens een poging te wagen,  met vrees voor  “ een  

njet” ! 

John had zijn verzoek “woordelijk “ goed voorbereid, trok zijn  

stoute schoenen aan  en  zei  beleefd tot meneer, haar vader :  

 

                                                          Hier volgt de limerick 

 

-“Kijk, met al mijn respect Heer  Vergauwen 

ik zou graag met uw dochter gaan trouwen “! 

-“ Goed en wel, maar  misschien 

heb  j’haar  ma  al  gezien “ ? 

-“ ‘k zou ’t  toch liefst bij de dochter maar houden “!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een hondje in huis !  Wàt  gezellig ! 

Zo’n klein hondje kan toch zo lief zijn !! 

Een hondje in huis !  Wàt  vies ! Die hondenpoep ! 

 

’t Dochtertje  zaagt maar voor een hondje ! Maar  : 

Ze kan hem toch niet mee naar school nemen  ? 

En wij gaan allebei uit werken,  de hele dag  ! 

Je kan zo’n beestje toch niet alléén thuis achterlaten !!  

Je kan er ook uw geburen niet om lastig vallen ! 

Nochtans, nogal wàt geburen hebben wèl een hondje ! Zij hebben 

dus  wèl  een oplossing ! 

 

Ons  Fientje  blijft maar zagen, zagen !  ’t Is niet 

gemakkelijk,hoor ! 

 

Maar  Fientje is een taaie !  Overal waar ze komt zaagt ze over :  

“ Ik wil ook een hondje ! 

 Haar buurjongen had, toen Fientje weer kwam klagen, goede 

raad  voor haar .  ’t Proberen waard ! 

Wat ’n  fijne leperd, die jongen !  

 

                                                   En hier komt de limerick 

 

Fientje komt bij haar buurvriendje klagen : 

“ ik  krijg nooit eens een hond,   ondanks  vragen “! 

-“ Wèl,  IK  weet  wàt  te doen  : 

geef je  ouders een zoen ….. 

en je blijft ” om een BROERTJE “ maar  zagen !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Humor  is gezond, maar ’t leven is niet “altijd”  humor ! 

Wie zich, in moeilijke tijden niet laat ontmoedigen, kan anderen 

tot voorbeeld strekken. 

 

Eén van de grote problemen in deze crisistijd  is zeker wel het  

tekort aan  arbeidsplaatsen. Véél jongeren zoeken werk en velen 

geraken niet aan een ietwat geschikte job,zelfs na langdurig 

solliciteren. 

Sommige  moedigen starten met een eigen bedrijfje.  Een gedeelte  

ervan slaagt  en moet alle energie opbrengen om de zaak levend te 

houden. 

Zij, die reeds een zaak hebben opgebouwd,wensen zich nog te 

verbeteren door uit te breiden of te vernieuwen. 

Weer anderen moesten noodgedwongen “opgeven” en bleven zelfs 

met schulden of zorgen achter. Ze zoeken nu hoopvol naar een 

nieuwe toekomst…..   

                                         zoals in deze  limerick  : 

 

Lange tijd was ze  “straatmadeliefje”… 

Je wéét wel,hé : zo’n iedersgeriefje ! 

Maar nu stopt ze ermee  : 

ze begint  het  café : 

“ In de liggende wip”, ja, wablief  je ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Om  alle verwarring te vermijden, gaan we nu  niet praten  over 

“ een poesje”,  maar wèl  over  “een  katje” ! 

 

Wanneer je als baby opgroeit,met steeds een katje om je heen,  

houd je later, meestal toch,van dieren, vooral van katjes  of een 

hondje . 

De meeste vrouwen gaan nu uit werken, en daardoor wordt de 

band  met het huisdier wel eens gestoord, of soms, na één of 

andere onprettige  gebeurtenis  afgebroken : wèg die kat of die 

hond !!! 

In uw denderende jeugdjaren had je wellicht andere dingen om 

van te houden,andere dan “ een katje of een hondje” natuurlijk ! 

 

Maar,wie later  “alleen” geraakt  en de eenzaamheid wil breken, 

neemt  TOCH weer een huisdiertje op. 

Je kan er een goede of trouwe vriend aan hebben !!! 

Wanneer dan uw liefhebbend huisvriendje sterft, kan je er véél 

verdriet om hebben, héél  véél verdriet,zoals  

 

                                       In  deze  limerick  : 

 

Ach,haar poes stierf, ze noemde haar “flater”; 

Z’had verdriet : dronk niets anders dan  water ! 

Maar het duurde niet lang : 

ze geraakt’ aan de drank  : 

staat nu elke dag op  met een “kater” !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jullie hebben allicht ook wel zo iemand gekend,die pochte dat hij 

de beste atleet was, èn de sterkste in vele sporten ! 

Wààr hij ook kwam, hij nam met een krachtige stem het woord 

Dan moest de hele bijeenkomst of het hele café naar “zijn”  

stoeffen luisteren. 

Soms sloeg hij “nagels met koppen”, maar  dàn zweeg iedereen in 

alle talen ! 

Van zo’n mensen zei men toch :” groot lawijt, maar zo week ! 

Was hij ooit eens ziek, dan was hij  “de zwaar-getroffene ! Zelfs 

bij een valling legde hij breedvoerig uit : hoe dicht hij bij de dood 

was ! 

Hij kon soms vurig uit z’n krammen schieten, en dan was je best 

niet tè dicht in z’n nabije buurt. 

En  toen gebeurde er iets:  ……    

 

                                                  En hier komt de limerick 

 

                    Zonder klagen, of brommen, of lallen 

                    Sloeg hij nagels met koppen bij àllen ! 

                             Maar, toen hij de kop  

                             van zijn nagel eens trof ….. 

                    sprak hij God,  over grote getallen !!!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zijn wij nu ècht àllemaal  klagers ? 

Is het ècht waar dat  “de fiscus” dè grote beschuldigde is, dè 

zondebok is ? 

Je zegt :”ja maar, ’t is toch de fiscus die constant onze 

portemonnee aanspreekt, die de hoge belasting opeist, èn, zoals 

men zegt :” de rijken behaagt en de  kleine man slaagt “! 

 

We vergeten echter dat “de fiscus” niet EEN persoon is, wèl een 

administratie van diegenen die NU de wetten èn de  B.T.W.  

bepalen, EN … die wijzelf verkozen hebben !!! 

 

De fiscus kàn soms ongenadig toeslaan,zelfs mensen in de miserie 

èn in de kou zetten. 

Maar… eerlijk wààr, DEZE fiscus had, soms toch,menselijk 

eergevoel, zoals in de volgende limerick verteld wordt : 

 

                                                     En hier volgt de limerick : 

  

Onze fiscus kon Jan Van den Oude 

wéér betrappen op ernstige fraude … 

Dus,  hij kleedde hem uit 

tot z’n blootbleke huid … 

maar, hij liet hem z’n slipje  behouden !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vooral in het lager middelbaar onderwijs durven professoren  wel 

eens minachtend neerkijken op vooral zwakke studenten. 

Ze durven wel eens belachelijke strikvragen stellen en zo de 

benauwde student in de knel zetten. 

Dàn gebeurt het dat de verwarde student de kluts kwijt raakt en 

soms de vreemdste antwoorden geeft, tot stil, geniepig genot van 

de prof. 

Dat strekt niet tot eer van de prof !!! 

  

Deze prof verwachtte natuurlijk het meest onbenullige antwoord 

van de bangerik ! 

 

Maar deze slimme bangerik gaf de prof lik op stuk,   dat wil 

zeggen dat hij de prof bij de neus nam ! 

Let maar eens even mee … 

                                             

                                                          En hier komt de limerick : 

 

 

-“Wèl, hoe breed is de Seine in Drongen 

vroeg de prof aan een héél zwakke jongen . 

Doch ,de slimmerd dacht na 

en hij lachte daarna  : 

-“ nèt zo breed als de Leie in Londen “ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hij kwam haar oppikken met z’n gloednieuwe wagen (een Jaguar  

of zo ! ), met open dak en alle nieuwe snufjes erop, erin en eraan ! 

‘t Was echt een droom van een slee,een speelgoedding voor 

rijkelui zoals Frans. 

Z’n eigen bedrijf draaide zeer goed. Zo’ gloednieuwe, 

bloedrode,prachtige wagen bewees de welstand van Frans. 

 

Marie, z’n liefje,had een gewoon Fiatje 500 en was,natuurlijk,op 

slag verliefd op zo’n mooie car ! 

 

Ze zouden die avond gaan daten,in een fijn hotel-restaurant. 

Tijdens de rondrit legde Frans alle nieuwe snufjes van z’n car uit 

èn met de zéér eenvoudige bediening. 

Marie werd er verzot op en vroeg of zij ook eens mocht rijden. 

Dat vond Frans wel iets tè gewaagd !!! 

Maar Marie bleef aandringen en zagen  en beloofde dat ze bij 

“hun date” zou zorgen voor een onvergetelijk “dessert”. 

Marie reed …. 

 

                                     En hier volgt de limerick : 

 

-“Wees een engel ,laat mij ook eens rij’en” 

vroeg Marie aan haar vriend Frans Verleije. 

Zo,… hij liet haar begaan 

maar ’t was héél vlug gedaan… 

hij kan nu in de hemel gaan vrijen !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veel mensen waren met verstomming geslagen, toen ze in 2015 

zagen hoe, in veel landen,héél véél mensen vrijwillig hun hulp 

kwamen aanbieden aan die talrijke vluchtelingen met een 

“massa” kinderen. 

Ja, er zijn, (buiten een groep geestelijk-misvormde gevallen, die 

enkel aan moord en misdaad denken) toch altijd mensen die 

willen helpen,zelfs met het risico om hun eigen leven te verliezen. 

 

Elk goeddenkend mens kan zo spontaan handelen, zonder aan 

zichzelf te denken !  

In nood is ’t van : eerst doen en dan pas denken !! 

 

Zo was het ook toen op een Nederlands eiland een grote brand 

ontstond. 

 

                                               En hier volgt de limerick  : 

 

Bij een brand op het eilandje Schouwen 

kwamen héél wat pompiers helpen sjouwen ; 

Men trok water uit zee,  

bijna ieder hielp mee : 

zelfs “nudisten” staken d’hand uit de mouwen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je weet zeker dat  44% van onze parlementsleden vrouwen zijn . 

Is het jullie ook opgevallen dat, bij de opening van een 

zitting,zoveel vrouwen de mannen komen kussen, zeker bij hun 

partij en met een voorliefde voor de oudste : Herman De Croo. 

Nu kunnen jullie mij verwijten dat ik jaloers ben ! Gelijk heb je ! 

 

Als je dan,als goed waarnemer opmerkt dat sommige kussen 

nogal intens plakken : niet zomaar een “ dàg, een wipperkusje èn 

wèg”….  Ja, dàn … 

Ze worden zelf ook zo graag gekust,na een geslaagde spreekbeurt! 

En dan daarna, nog een afscheidszoentje voor het heengaan…. 

géén vluggertje … morgen of straks misschien opnieuw !!! 

 

Als je dan  ook ziet hoe opvallend “openhartig” vele dames 

gekleed zijn, en duidelijk willen tonen dat vrouwen een buste 

hebben …..  

Ja…. dàn stel ik me toch de vraag :”wàt gaat dat worden “ ??? 

 

                                                En hier volgt de limerick : 

 

’t Parlement werd de tuin van de “busten” 

toen de vrouwen de mannen bekusten ! 

Met ietwat méér gratie 

en  emancipatie 

wordt het nog wel :”de tuin van de “lusten” !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is u misschien ook overkomen :  voor de EERSTE keer heb je 

een afspraak met je lief ! 

Je kijkt er,natuurlijk, verlangend naar uit. 

Onderweg denk je aan niets anders dan : “wàt moet ik zeggen èn  

wat mag ik niet doen ! 

Ja,  ’t is wel een belangrijk ritje,want je hoopt dat je lief ook lief 

zal zijn en dat deze eerste afspraak het begin moge zijn van een 

mooie toekomst !! 

 

Maar ….  halfweg gebeurt er iets onverwachts, iets onprettigs…. 

en…  dan sta je daar  !!! 

’t Is echt iets om “compassie”  mee te hebben, zoals 

 

                                                          In de volgende limerick : 

 

G’hebt een afspraak met  ’t lief,  àl wat tuk is  

en je denkt : ‘k weet nu pas wat  geluk is….. 

Maar dàn word je verrast 

want opeens stel je vast 

dat de band van je fiets… plat en stuk is ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tussen beide wereldoorlogen in kwamen in de dorpjes veel 

handelaars hun koopwaar aan de deur brengen  : 

De bakker met z’n triporteur vol broden, de melkboer met z’n 

halfliterglaasje, de groenteboer met fruit en kruiden. 

Op vrijdag kwam de visboer langs en regelmatig kwam ook de 

kolenboer bevoorraden. 

Natuurlijk werd door sommige handelaars “wat  gepoterd”,vooral 

bij de melkboer. Maar ook de koolboer met z’n zakken 

“antraciet” of klompen kolen kende er wat van . 

 

DEZE  koolboer bracht allang,samen met z’n zoon de bestelling 

aan huis, in zakken van 50 kilo. 

De pastoor was allang een trouwe klant en werd constant 

bedrogen. 

Vlak voor de pastorie kreeg de zoon berouw over dat langdurig 

bedrog. Hij stelde z’n vader voor om toch maar eens te gaan 

biechten….   maar…  

 

                                          En hier komt de limerick  : 

 

-“Zouden wij nu meteen niet gaan biechten” 

vroeg de zoon van de koolboer in Vichte . 

-“ Je bent zeker niet wijs : 

die pastoor  kent de prijs…. 

maar weet niets af van onze gewichten “! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er zijn in onze Nederlandse taal véél woorden die  2 of méér 

betekenissen hebben , voorbeeld : 

Een paard kan een huisdier zijn, of een turntoestel ;  

Kolen kunnen brandstof zijn,  of groente ; 

Er zijn pannen  voor het dak, en andere om te bakken; 

De top van de hoge berg kan ook de grote baas zijn in een bedrijf 

of de sportclub aan de top. 

We lachen met een goede mop en in de hoge Scandinavische 

landen betekent “lachen” seks bedrijven ! Wàt kies je ? 

Als je wil,kan je nog genoeg zulke woorden met meerdere 

betekenissen vinden.  

De voorafgaande dienden slechts als model. 

 

Toch kan zo’n dubbelzinnig woord soms grappige verwarring 

teweegbrengen, zoals  

 

                                               In de volgende limerick : 

 

Na de modeshow vroeg Antoinette 

-“Wat dacht jij,zusje, van de toiletten” ? 

maar die zei wat bedeesd : 

“ ‘k ben er niet IN geweest…. 

Hoe zou ‘k daar hebben kunnen op letten “! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In technische scholen  en vakscholen wordt niet enkel “techniek” 

of “ een stiel” aangeleerd. 

De studenten krijgen bovendien ook algemeen 

onderricht,waaronder wiskunde èn  een behoorlijk taalgebruik. 

Dat is wèl belangrijk,vooral in zakelijke briefwisseling, bij opstel 

van voorstellen en aanbiedingen, prijsopgave èn nog méér. 

Ze noemen dat “theoretische opleiding”, die,bij het eindexamen 

ook zwaar doorweegt. 

 

Soms krijgen de leraars verrassende antwoorden of ridicule 

resultaten. 

 In de volgende limerick moesten de studenten in een vakschool 

doen  alsof ze ….. 

 

                                             Hier volgt de limerick : 

 

Het gebeurd’ in een vakschool in Essen : 

“Maak een opstel ….  Èn wel met finesse  : 

…. Je bent chef…  maar …  oké… 

waar begin je dan mee ? 

Franske schrijft : ‘k wacht nu op m’n secretaresse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij een huwelijk kunnen eigenaardige namen, die normaal héél 

normaal zijn, samengevoegd en tevens iets koddigs vormen . 

 

Zo was het toen Frans Van Geel trouwde met Roza Van der 

Groen. Een kleurrijk geval ! Ze hadden er zèlf lol in ! 

 

Na korte tijd was de charme van die mop afgesleten, èn, ’t leven 

ging verder ! 

Hun dochter groeide op als een flinke, jonge meid ! 

 

Nu die dochter zou gaan bevallen,werd er natuurlijk naar een 

mooie naam gezocht voor het kindje. 

Man en vrouw hadden ieder een verschillende voorkeur, doch 

géén van beiden wilde de andere voornaam aanvaarden. 

Mààr : dat was niet het enige probleem ! 

 

                                                        En hier volgt de limerick : 

 

Annemie kreeg een kind, wou een “Bartje”, 

maar haar man hoorde liever een “Wardje” ! 

Asjeblief…   in Gods naam …. 

géén gekijf  om een naam ! 

Ze beviel… en och God … ’t was een zwartje ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de eerste wereldoorlog was het leven héél anders dan nu . 

Moeders gingen niet uit werken,behalve in de “bietentijd” om te 

hakken op ’t veld. 

Vader reed (als hij werk had) naar de stad en werkte als 

havenarbeider. 

Allebei om een schamel loontje ! 

Als één van de meisjes groot genoeg was,mocht ze, zoals hier 

gebeurde, bij een polderboer gaan werken als “meid voor alle 

werk” ! 

Ze deed haar best,moest wel, anders vloog ze buiten !Soms was 

het prettig,als ze op de kindjes mocht passen !Maar ze kon 

evengoed in de keuken werken, boodschappen doen,en als ’t  druk 

was moest ze bijspringen voor elk werk dat de baas of de bazin 

haar opdroegen. 

 

An was een zeer speelse, maar attentvolle meid . 

Op zekere dag …. 

 

                                                    Zo vertelt de limerick 

 

An, een zeer knappe meid uit   “de Polder” 

moest of mocht met haar baas naar de zolder. 

’t Was om “werkjes” te doen….. 

maar  ’t begon met een zoen…. 

                   en ’t werd vrij vlug  van “ holderdebolder “!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armand  Preud’homme schreef het mooie liedje : “Heimwee doet 

ons hart verlangen…. 

Hij hàd ècht heimwee naar “ zijn buiten”. Waarom ? Dat 

vertellen we hier niet ! 

 

Maar … Hebben vélé bejaarden niet eens heimwee naar hun 

vroegere woonstreek ? Heimwee om de eenvoud van het leven 

toen ? 

Ik geef eerlijk toe dat ik, ondanks een dankbaar beroepsleven,met 

verhuis naar een ander dorp, in mijn achterhoofd nog heimwee 

voel naar mijn “heimat : De Polder” ! 

Die Polder met z’n eeuwenlange geschiedenis, met z’n rijke 

poldergronden, met z’n sporen van zoveel bezetting door andere 

landen. 

Ik denk aan z’n 700 ha  schorren die typisch waren voor mijn 

geboortedorp. 

Ik denk aan  z’n vele eenvoudige lieve mensen,met hun feesten  èn 

hun rouw !  

Ik denk aan die brede scheldemonding met een netwerk van 

dijken ! 

 Staat u me toe om “MIJN heimwee” in een eenvoudige limerick te 

vertellen  ? 

 

                                                   Hier komt de limerick 

 

O, die “Polder” waar ik werd geboren 

Bleef me steeds om z’n eenvoud bekoren ! 

            Maar … hij  IS  er niet meer… 

         En dàt doet me  ZO’N zeer…. 

Want ik had er m’n hart aan verloren  !!!                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          A,  B,  N    
ABN  betekent :” Algemeen  Beschaafd  Nederlands  ! 

Maar hoeveel  “ dialecten of streektalen”  zou men in Nederland 

spreken  ?  

En  hoeveel  dialecten spreekt men in Vlaanderen ? Westvlaams, 

waar men het heeft over “de geilige geest”… en overloop ook 

enkele andere maar, tot zelfs Brussels, Antwaarps, Limburgs, 

enz.! 

 

Wat zou het knap zijn, indien héél Nederland EN héél Vlaanderen 

het echte ABN zouden spreken !!! 

Want soms zijn er misverstanden,doordat sommige medeklinkers 

fout worden uitgesproken ! Ja, soms is ’t bijna humoristisch ! 

 

 

 

 

Dàt  gebeurde zo in de volgende limerick ! 

Maar…..  wees voorzichtig met kritiek, want  : “ de pot  verwijt 

soms de ketel dat hij zwart ziet” ! 

 

Een Drentse aan ’t strand in  “Ter Sloten” 

Riep  :”mama…  olifantenpoten “! 

Maar géén poten te zien  ! 

Zij bedoelde misschien  : 

“kijk  mama, … olie van de boten “ !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veel  ouderen zullen, wellicht met wat  “weemoed” wel eens 

denken  aan die  enig-mooie  tijd  van  “ verliefdheid  !!! 

Dat geldt zowel voor  vrouwen als voor  mannen,  en de jeugd is er 

nu mee bezig !! 

Ikzelf  weet het uit ervaring, maar  vergeten doe je  het nooit ! 

Nú  nog  herinner  ik me , hoe groot  mijn  “verliefdheid”  was, 

ZO  GROOT…  toen  ik  op  een  papiertje  schreef  : 

’s Morgens  kan  ik  niet  eten, 

omdat  ik  dan  aan  u  denk ! 

’s middags eet ik  niet  

omdat  ik  dan  nog  méér  aan u  denk ! 

’s Avonds kan  ik  niet eten, 

omdat  ik  dan  gedurig  aan  je  denk… 

En  ’s nachts kan ik  niet  “slapen” 

van  de  razende  honger  !!! 

 

 

 

 

In de volgende  limerick  zal  je  begrijpen  hoe  “hemels” een 

verliefdheid  kan  zijn  met als  thema : “Volhouden in de  liefde”! 

 

‘k was ècht gek op dat mooi Beatrijsje; 

Ze kon zingen zo mooi als een sijsje ! 

‘k heb haar dikwijls gevraagd… 

en tot slot is ’t  geslaagd  : 

NU  is ’t sijsje voor altijd mijn meisje  !!!  3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ander beroep….     

Ook een prostitueetje uit Mere, 

liet zich nu, na haar dood,  OOK  cremeren. 

Wel, men plaatste haar as… 

in een fles…achter  glas… 

en  ZO  kon ze  NOG  klanten  begeren  !!!! 

 
Beleefd blijven,hé…     

Zoals lucht die je pompt in de banden 

is beleefdheid een gav’  als géén ander . 

Ze kost zéker géén geld , 

ze voorkomt soms geweld …. 

en doet àlles véél  vlotter belanden  !!!    

 
Computerfanaat !!     

Hij  was   wekenlang  reeds  aan het ploeteren  : 

Want  hij  wilde  persé  gaan”computeren” . 

Maar  ’t ging  niet zoals  ’t moest … 

na een tijd  werd  ie woest 

en  hij  zat op zichzelf  maar te foeteren  !!! 

 
Och  arme !!     

Een  jong  vrijer wou graag  “ onder – tussen “ 

                    maar zij wist hem toch telkens te sussen . 

En je raadt het nu al … 

Want… wàt was het geval  ? 

Hij geraakte niet verder  dan  kussen  ! 

 
Ja, die vrouwen, hé !     

John, een  jonge  pastoor  bij  de  Britten 

was  in  zijn  preek  “over seks” steeds  aan  ’t vitten. 

Maar….men  wist  wat  hij  wou … 

hij  mankeerde  een  vrouw… 

en  hij  bleef  met  z’n  seksvragen  zitten  !!! 

 

 

 

 



Is ziek zijn plezant ?     

    “ Ik  kom  niet  naar  je  toe…’t is vervelend…. 

want ik heb “rode hond”, zoals vélen ! 

-“Maar  da’s niks ambetant… 

 en ik vind dat plezant… 

breng hem mee, laat ons  sàmen gaan spelen  !!!” 

 
Licht uit !!     

-“ U rijdt wéér zonder licht,Van De Zande, 

u gaat vast in m’n boekje belanden  ; 

zeg,gebruik uw verstand …. 

neem uw fiets bij de hand !” 

-“DEED  ik ook…maar zelfs TOEN wou ’t niet branden !” 

 
Kindjes kopen, jaja !     

-“ En de ooievaar  brengt u een  vriendje !” 

zei papa tot z’n dochter Josfientje . 

-“ DAT is goed !” zei  René … 

zo,  dan zijn het er twee …. 

want ons mama krijgt OOK nog een kindje !” 

 
Inkomen verzekerd !     

Een  oud  bedelaar  uit  Zoutelande 

zag zich plots voor de rechter belanden  ! 

-“ Zo  …wat doe je voor vak ?” 

Maar hij zei met gemak  : 

“wèl, ik leef van het werk van mijn handen !” 

 
Vrouwen : curieusneuzen      

Het verpleegsterke vroeg dan nog even 

of de zieke wat uitleg  wou geven : 

“Je bent zeker getrouwd 

of misschien wel HERtrouwd……?” 

-“Neen, DIT is ’t eerst’ accident in mijn leven !”       

 

 

 

 



Soms is rust nodig !     

En hij legde z’n hand op haar buste 

Op ’t moment dat hij ijverig kuste ! 

Maar…zij beet in z’n tong …. 

En dat ijv’rige jong …???? 

Liet  haar  buste  vooreerst  wel  met  ruste  ! 

 
Komediant of niet  ?     

Zie die zatlap,  uw zoon,  …te beklagen… 

en dat duurt nu reeds tien volle dagen !” 

-“Wèl..  dat komt… in toneel 

is “de zatlap”  zijn deel, 

daarom oefent hij nu héle dagen !” 

 
Neem géén speelgoed af !     

-“ ‘k Heb jouw beertje,’t was één van de zeven 

aan een kind zonder papa gegeven !  

Kleine Frans zei  ontdaan  : 

“ zeg, wat  heb  IK  daaraan … 

had  hem  liever  m’n papa  gegeven  !” 
 

Is  “zat”  zijn  ook lelijk  ?     

-“ Jij bent  ’t lelijkste vrouwmens uit  Dover !” 

-“ en  JIJ bent zeker zo zat als een rover !” 

Maar nu zei hij spontaan  : 

 “Kijk, wààr komt het op aan   ?… 

wèl….  bij mij is dat morgen  al over !” 

 
Respect voor dieren !        

Onze hond heeft een ècht  hondenleven : 

Wat  HIJ wil kunnen w’hem  niet meer geven  ! 

-“In die stinkende lucht !” 

bromt  hij  nu ,  met een zucht  : 

               “WAAR  zijn die  bomen van vroeger gebleven  ?” 

 

 

 

 



Eindjes aan mekaar knopen      

Sus, een dokwerker uit Assenede 

trok een zwaar einde  touw  uit de Nete. 

Maar het duurde ZO lang 

en nu werd hij  echt  bang …. 

dat er  ’t einde soms was afgesneden ! 

 
Onderwaterlandschap !    

Maandenlang lag de Frans maar te  grienen …. 

En hij wilde  “per  sé” bij  Marine ! 

“Want na een reisje of tien 

heb ‘k  de wereld  gezien  !” 

Doch hij moest in een duikboot gaan dienen ! 

 
Mensen,let op uw centen !     

De  premier en zijn andere  heren 

willen ons  nieuwe lasten aansmeren  ! 

Dat is in  deez’  tijd 

ècht  hun specialiteit : 

  want  ZIJ  zouden een straatsteen  zelfs  scheren  !!!  

 
Er gaat zoveel failliet !      

-“ Zeg, uw zaak  is  gesloten  ??? De  réden  ? 

nu toch wéér geen failliet,  zoals  heden  ?” 

-“ Wèl…er was  nog  één  vrouw 

en zij  bleef  ons héél  trouw…. 

maar zij  is  nu, helaas….overleden  !” 

 
Dat geheugen, hé !    

Er zijn dingen die  ècht wààr,  niet deugen 

Zo m’n vrouw  : z’heeft een bàr-slecht geheugen ! 

“Wèl, vergeet ze  ZOZEER ?” 

Of is er iets méér ? 

-“ Ze onthoudt nu van mij elke leugen !” 

 

 

 

 



Gooi uw  T.V.  buiten     

Op  T.V. ziet men steeds maar  “verlei’en, 

overspel, harde seks  EN  maar vrijen !… 

Onze wereld wordt zot … 

Àl  het  moois  gaat  kapot, 

als men  DIE  mensen maar laat betijen  !!! 

 
Smakelijk !     

-“Wèl, wat vraag jij voor EEN chocolade !” 

-“Slechts  EEN kus,  lieve juf…. niet  versmaden !” 

-“Wèl, dàn zeg ik niet  “ nee” 

en ik neem er zelfs  twee …. 

Lieve oma ,  wil  JIJ  hem  betalen  ?” 

 
Opgeruimd staat netjes !     

In haar nachtkleed,  de  vuilbak  nog  open, 

kwam ze vlug naar “ de vuilkar”  gelopen ! 

-“  ….  En m’n man riep  nog kwaad  : 

je  komt  zéker  te  laat  !!!” 

-“Géén gevaar…spring maar  IN  ….  plaats  met  hopen  !” 

 
En uw ouwe dag…. ?     

Wèl, ons land heeft nu voor  d’allochtonen 

Véél  respect  en begrip  kunnen tonen . 

Nu mag men,  mettertijd, 

                                  met  hetzèlfde wit  krijt … 

onze  eigen bejaarden  “belonen” ! 

 
Niet te geloven !!!     

Al  die  soundmix en  veel  and’re  larie 

brengt véél  jongeren  in de penarie ! 

Véél  gehuil  en  lawaai 

soms  gekras  als  een  kraai  : 

Want  een  mus zingt toch nooit als “kanarie” ! 

 

 

 

 



Doet u dat ook zo ???     

In de biechtstoel zei  Franske  De  Witte  : 

-“ ‘k wil de vrouw van mijn buurman  bezitten !” 

En die pastor  vroeg  toen  : 

“waarom  zou  je  dit  doen  ?” 

-“ Wèl, ….   zij  bakt  toch  de  lekkerste  frieten  !” 

 

                                                                  Slechte  doktoor, hoor !            

-“ ‘k Ga niet mee naar de Gentse zesdagen  !!” 

-“Moet ge ’t eerst aan uw vrouw nog gaan vragen  ?” 

-“ ’t Is de dokter  z’n fout : 

want die wil  “überhaupt”  

dat ik nèrgens een pintje zou vragen  !” 

 
Wat een pretentie !     

“Wéér  een  kindje  gekocht  bij  Verbraeken  ! 

Hoe  gaan  WIJ  aan een  zusje  geraken  ? 

Maar  papa  zei  vrij  plots 

en hij  zei  het  met  trots  : 

“ Ik  KOOP   NIET  wat wij zèlf  kunnen  maken  !” 

 
Arme  stiel  !!!     

Jef  een  héél  goede  stielman  uit  Vlimmeren , 

specialist  in  het  “doodskisten timmeren “, 

vindt  het  zéér  ongepast, 

dat  men  zich  NU  ver-ast, 

want  hij  zit  van  de  honger  te  bibberen  ! 

 
Schoonmoeders,  een ramp, ja !     

“ Durf  maar  niets  met  die  Jos  te  beginnen, 

of  ‘k  zet  later  geen  VOET  bij  je  binnen !” 

-“ Maar, mama,    zeg ‘t  niet  voort ….. 

want  indien  hij  DAT   hoort, 

staat  hij  ZEKER  op  “trouwen !” te  springen !” 

 

 

 

 



Wat is een kluts  ?????     

Een  douane  was  z’n kluts  kwijt  in  Londen, 

had een fax naar  Europa  gezonden ! 

Maar  die  moeite  ten  spijt, 

 is  die  kluts  NOG  steeds  kwijt… 

zelfs  met honden  nog  niet  wéérgevonden  !!! 

 
Baas  boven  baas !     

Zie die meid van de pastor van Laeren  : 

deed haar  best om haar kuisheid te sparen. 

Maar toen kwam een bankier… 

en je ziet al van  hier….. 

ze  was  vlug voor  wat anders  aan  ’t sparen  !! 
 

Hollander  of  Schot  ?    

Yan, een  Schot, wou  zich  thuis  niet  meer  wassen …. 

Trok de zee in…. maar  liet  zich  verrassen . 

Toen de zee hem verslond 

riep hij  met  volle  mond  : 

“ En  juist IK , ‘k liet me liever  ver-assen  !!!    

 
Productief  Vlaanderen !    

Jo, een kaaskop,  met zes  van  zijn  kleinen, 

ging  kamperen  op  Vlaamse  terreinen . 

Zo :   hij  zei  tot  zijn  zes  :  

“Luister  goed  naar  mijn  les  : 

breng  véél  gras  mee  voor  onze  konijnen !”  

 
De  juiste  keuze !     

In “Plantijn” komt een  wagen  uit  Lille 

volgeladen met  “borsten en  billen “ ! 

Zo,  ik  vind  dat  wel  stràf  ….. 

en  nu  vraag  ik  me  af  : 

Is ’t  ècht  dàt  wat  die  mannen  dààr willen  ?   

   

 

 

 



Bemin  je  naaste !                                      

Een  pompier  uit  het  Oost-Vlaamse   Mater 

bedelt  rond voor  een  feestje, wat  later  ! 

-“ Wèl,  wees  nu  niet  tè  hard 

en  betoon  uw  goed  hart  : 

geef  hem  minstens  toch  twee  emmers  water  !”  

 
Weer nen  Hollander   ?                                       

Jo,  een  Schotse, wou héél  véél  verhalen 

over  landen  en  bergen  en  dalen …. 

Dan kon  z’op  de  thee 

         met  de  anderen  mee ! …….. 

HIJ  is  héél  snel  een  ATLAS gaan halen ! 

 
Kies  juist,  hé  !!    

Op  ’n  morgen  vroeg m’n vrouw Marieke 

wat ik liefst had  een  braad-  of  soepkieken. 

En  ik  zei  onverwacht, 

 ( ‘k had  weer  niet  nagedacht ) : 

“ als ‘k mag kiezen…dàn  liefst een  Whisky-ke  !!! 

 
Da  was  ne  meester, sè   !     

Was ‘t  in Hoevenen of  was  ‘t in Putte  ? 

Daar leefde meester Emiel Van Putten. 

Hij was niet bang voor een  mop, 

en  ééns in gang, …. zonder stop ! 

Bij hem kreeg je geen kans  om te  “dutten !”   

   
Wèg, die  vrouwenmode !    

Zie, ik heb op de markt in Kapellen 

lang gezocht naar een  koppel  bretellen , 

maar  ‘k  vond  niet  wat  ik wou…. 

’t  Was  haast  àl  voor  de  vrouw  : 

lingerie  en  gekleurde  jarretellen  !  

 

 

 

 



Je weet maar  nooit !!!     

-“Héél  de  nacht  is ‘t  “miauw ! ,’k  kan  niet  slapen !” 

-“ Los dit poeder  “S.L.”  op   in  water.” 

-“Is  dàt  wel   goede  raad  ? 

’t kan voor  MIJ  toch  géén  kwaad ?” 

-“Wees  gerust, hoor  ….   DIT  is  voor  de  kater !” 

 
Ne goeie  doktoor !     

Jan trakteerde z’n vrienden, die zaten                                                     

over Jan zijn gezondheid te praten ! 

-“De doktoor  liet verstaan : 

vanaf nu…..    en  voortaan 

nog wel pintjes gepakt, MAAR…..     MET “maten”! 

 
Niet overmoedig  zijn !     

Een patiënt in een rusthuis in Londen 

vroeg  de nachtzus  “bij zich , nà haar ronde. 

Maar door een slaappil  geveld 

lag hij daar,  uitgeteld…. 

Hoorde zèlfs  niet  ’t lawaai  van de donder ! 

 
Trouw  gelukkig !     

M’n vrouw en ik hebben héél vele jaren 

van geluk en de vrijheid ervaren ! 

-“En was ’t toen ècht gedaan ? 

of  WAT  was  fout gegaan ?” 

- “We  zijn dan in de “trouwboot” gaan varen !” 

 
Zwanger  ???    

Man,… er gaat nu een  dèrde  bijkomen… 

Je gaat  zéker  uw  vreugde  betonen  !!! 

-“Ik ben  ècht  blij  verrast…. 

Maar….  je  wéét  het  toch  vàst  ??? 

-“Mijn mama komt een maand  bij  ons  wonen !!” 

 

 

 

 



Bommen en granaten !!!     

                   In een  oorlog dropt men  soorten  bommen… 

Met véél pijn en vernieling….  verdomme !!! 

Maar….  misschien ben ik dom… 

En  TOCH vraag ik :” Waarom…. 

géén gebruik wordt gemaakt  van “seksbommen” ? 

 
Toch maar oppassen !     

Hij dreef handel met veel vreemde naties, 

Was van huis, met soms vrij grote spaties. 

Maar ZIJ had géén verdriet ! 

Neen, het deerde haar niet, 

Want zij had  zo  haar  stille  relaties ! 

 
Die  alweters  !!!     

Hij was vast diplomaat in Firenze. 

Was gerust in z’n vrouw, zei “ik kèn ze !” 

Maar….   hij  DACHT dat hij ’t wist, 

Doch hij had zich vergist : 

Want hij kend’ absoluut niet HAAR  grenzen  ! 

 
Best is beter dan goed      

Kijk,meneer,wat een prachtig soepkieken ! 

Heb je liever een héérlijk braadkieken  ? 

Kijk toch eens naar die billen, 

Wie zou  DIE echt niet  willen  ! 

“Dank u wèl, ik heb liefst een whisky-ke !” 

 
O !  die  papa’s !    

-“Franske,wil j’aan je papa eens vragen 

om die brief naar de post te gaan dragen; 

want het regent zo zeer 

en da’s écht toch geen weer 

om  een kind of een hond door te jagen ! 

 

 

 
 



Let op, als je iets vraagt !    

Zie,m’n vrouw vroeg om ’s avonds na ’t vrijen, 

er nog een stuk “knuffeltijd” aan te breien ! 

Maar ik dacht :” met fatsoen….. 

‘k mag dat zeker  NIET  doen, 

want dan kom ik NOG later thuisrij’en ! 

 
Iedereen is  “kok” !    

Ken je  ’t nieuws al  van Bartje De Vroede  ? 

Hij studeerde voor “kok” ,… werd een goede  ! 

Maar  hij  is  nu   getrouwd ….. 

’t heeft  hem reeds èrg  berouwd, 

want nu kookt hij alléén  nog van woede !!! 

 
Leer  eerst  praten !    

Al gehoord van de jonge “De Wilde”? 

Was geweldig verliefd op Mathilde ! 

Toen hij haar zag langs de heg 

was z’n woordenschat wèg…. 

                        en hij kreeg  niet gezegd wat hij wilde ! 
 

Hoge  bloeddruk  ???     

Ik moet  vast aan de dokter eens vragen 

Om  m’m bloeddruk met iets te verlagen  : 

In  m’n droom   : …   jonge meid 

die me telkens verleidt……. 

En dat doet  ZO  m’n hartslag  opjagen  !!! 

   
Och  arme  toch  !!!                               

“Mol” de kater had een vriendinneke, 

zo’n jong  en  zo’n  dartel  katinneke ! 

Maar z’n baasje zei  :”zèg, 

Neem z’n  rijbewijs  wèg !” 

Leg nu zoiets maar uit aan je  minneke !!! 

 

 

 

 



                                         En afwachten nu  !!!!     

En dat gastje zeg : Tuurke Vernimmen, 

wou per- sé  heel veel bomen gaan winnen; 

En ik vroeg, met fatsoen : 

“zeg,  hoe ga je dàt doen”? 

-“ ‘k zaai veel zagemeel om te beginnen” !  

 

 

                                              Stommerik   !       

‘k Had gedroomd :  had de lotto  gewonnen, 

En had alles  gegeven aan nonnen ! 

-“ En met zo’ n  hoge prijs, 

je mankeert  vast  een vijs” !! 

En zo is onze ruzie  begonnen !! 

 
                                                     Foei !!!!!    

Hij deed overspel, wèl in de rapte, 

met die meid,ze was ècht een mooi schatje ! 

Maar z’n hart viel plots uit… 

en z’n liedje was uit ….. 

toen z’n vrouw hem in actie betrapte  

 
Kèn je grenzen,hoor !    

Hij was vast diplomaat in Firenze; 

was gerust in z’n vrouw,zei “ik ken ze!” 

Mààr, hij DACHT dat hij ’t wist, 

doch hij had zich vergist, 

want hij kend’ absoluut niet HAAR grenzen ! 

 
                                     Die vrouwen, nooit  content !! 

Z’had een zilvervospelsje gekregen. 

’t Was héél mooi en ’t kon warmte ook geven. 

-“’t Verbaast me terstond 

dat een BEEST zoiets  schonk “! 

-“Maar ZO mag j’om je  MAN toch niet spreken” ! 

 

 

 

 



                                              Wat een geklets !!!!     

Had z’n buik vol van  bab’lende  wijven : 

elke dag in de straat… en maar kijven ! 

Dus hij zei :” ik ben blij, 

‘k voel me vrolijk en vrij, 

want ik wil nu beslist “jonkman” blijven” ! 

 
                                            O !!!  die kluts !!!     

                          Een douane was z’n kluts kwijt in Londen; 

Had een fax naar Europa gezonden. 

Maar die moeite ten spijt… 

is die kluts NOG steeds kwijt, 

Zelfs met honden niet  

 
                                             Niet altijd :roos !     

Zie ik werkt’ aan een klein limerickske,                                                                  

Dus ik nam als gewoonlijk een  “bicske”                                       

Maar ineens voeld’ ik : zeg…                                                                    

d’ inspiratie  is  weg !!                                                                        

en daarom  trekt dit nummer op nikske !!! 

 
Blond  geduld !!!     

In  ’t warenhuis  “De oude grachten” 

viel de stroom uit, van vijf tot den achten ! 

En drie  blondjes, op rij, 

zaten, duid’lijk  niet  blij …. 

Vol geduld, OP de roltrap …….  te wachten !    

 

 

 

 
                                    Dus, …  oppassen !!!    

Zeg,jij denkt aan niets anders dan neuken, 

En help liever wat mee in de keuken ! 

-“Maar ik dacht,met fatsoen…. 

‘k mag dat zeker niet doen, 

Want da’s echt heel gevaarlijk voor “breuken” ! 

 



                                        Zelfbeheersing  ???     

Ik houd ècht van die héél malse bouten, 

Wel héél vers, dus niet “ingezouten” 

en voor mij mag ’t zelfs zijn…. 

van kip, eend  of konijn….. 

maar van d’ander : blijf af, maak géén fouten !!! 

 
                                   Opgepast,mannen !         

Onze pa zei: “kom Ann,m’n lief engeltje !” 

Maar ik denk: zij is eerder een bengeltje “ 

                        -“Onze pa  MIJ  bedriegen ? 

Dan zal “’t engeltje” vliegen !!! 

En gedaan is ’t met al dat ge-“hengel” !! 

 
                                       Diplomatiek diner  !!!     

Eerst een heildronk op d’ oosterse vrouwen ! 

Dàn  een dronk  op  de westerse vrouwen ! 

Toen zei d’ ambassadeur : 

-“ ‘k stel een heildronkje “veur” : 

Op d’halfronden van die mooie vrouwen !”  

 

 
Een  prachtig  cadeau !    

Een cadeau voor m’n vrouwke Marianne : 

“Een héél  weekendje lang  in “De Panne”  

-“ Maar ‘k ben wel wat bevreesd : 

dààr sinds lang niet geweest “! 

- “Juist, de keuken staat vol vuile pannen “! 

 

 

 
Komt nog wel,… later !     

Een jong puber wou graag :”onder-tussen”, 

maar zij wist hem toch telkens te sussen ! 

Zo,  je raadt het nu al    : 

want wat was het geval  ? 

                         hij geraakte niet verder dan “kussen” ! 

 



 
Babbel er maar op los ! 

Niks zo fijn als een aperitiefje : 

Waar je praat over geld en je “liefje” ! 

Man : vertel dus maar vrij ….. 

Z’is er nu toch niet bij  !!! 

Ach, per slot is een vrouw “goed geriefje !” 

 
Is   “jagen” een pretje  ? 

Zo rond  3 uur des nachts ging hij jagen . 

Maar het weer werd te rot : wéér gaan slapen ! 

Toen z’n vrouw vroeg naar ’t wéér …. 

                         “ ’t Is àl modder en smeer “! 

(Zij) : zeg,m’n man is in zo’n weer gaan jagen” ! 

 

 

 

 

 

OM  AF  TE  SLUITEN :  

‘k Heb nu héél wat  Limericks geschreven ; 

soms een flauw,  soms een goed ….. uit het leven ! 

                                 en  soms  was ik  wat  stout….. 

                                 tevéél  péper  of    zout  ? 

wil me dat,asjeblief, toch  vergeven !!!!!!! 
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