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Het is 1950. In steeds meer huizen komt
een telefoon. Kleine Sibilla schuift een
stoel naar het apparaat, klautert erop, pakt
de hoorn van de haak en draait een nummer.
‘Hallo, spreek ik met de groenteman?’
vraagt ze.
‘Klopt,’ zegt de stem aan de andere kant.
Sibilla: ‘Mijn moeder komt zo naar u toe.
Wilt u alstublieft tegen haar zeggen dat u geen
spinazie meer hebt?’

Erna ligt in bed en vraagt haar moeder: ‘Weet jij wat het
verschil is tussen radio, televisie en zakgeldverhoging?’
‘Nee,’ antwoordt moeder.
Erna: ‘De radio kun je horen, de televisie kun je zien maar
van zakgeldverhoging hoor en zie je jammer genoeg niks.’

De vijfjarige Finn heeft nog nooit één woord gezegd. Op een dag zegt
hij aan tafel: ‘Er zit geen zout in de soep.’
De ouders kijken elkaar stomverbaasd aan. Nadat ze van de eerste verbazing zijn bekomen, vraagt de moeder met trillende stem: ‘Finn,
waarom heb je al die jaren nog nooit iets
gezegd? We hebben ons zoveel zorgen gemaakt.’
Waarop Finn zegt: ‘Waarom zou ik? Tot nu toe was
het eten altijd prima!’

Bij de familie Radski gaat de telefoon. Een
van de kinderen neemt op. ‘Hallo?’
‘Hallo, je spreekt met Smit. Is je moeder thuis?’
‘Ja.’
‘Kan ik haar even spreken?’
‘Nee, ze is op het moment heel druk.’
De beller: ‘Is je vader dan ook thuis?’
‘Ja.’
‘Kan ik hem even spreken?’
‘Nee, hij is op het moment heel druk.’
De beller: ‘Is er verder nog iemand thuis?’
‘Ja. De politie.’
‘Kan ik dan iemand van de politie spreken?’
‘Nee, die zijn op het moment heel druk.’
De beller: ‘Is er verder nog iemand thuis?’
‘Ja, de brandweer.’
‘Kan ik een van de brandweerlieden spreken?’
‘Nee, die zijn op het moment heel druk.’
De beller: ‘Maar potverdorie, wat zijn ze dan allemaal
aan het doen?’
De jongen: ‘Ze zoeken mij.’

Marina springt heel enthousiast op haar fiets... en valt er meteen
mee om.
Een voorbijgangster ziet het gebeuren en vraagt vol meeleven: ‘Ben
je gevallen?’
Waarop Marina antwoordt: ‘Nee, zo stap ik altijd af.’

Piloot: ‘Daar brandt een landingslicht.’
Luchtverkeersleider: ‘Er branden er wel meer, mag ik hopen?’
Piloot: ‘Ik bedoel dat er vlammen uit komen...

Papa brengt zijn zoontje naar bed. Na een tijdje gluurt
moeder de kamer in en fluistert: ‘En? Slaapt hij al?’
Waarop de kleine zegt: ‘Ja, en hij snurkt.’

Een aap komt een café binnen en maakt een salto.
Zegt de barman: ‘Waar heb je dat geleerd?’
Zegt de aap: ‘In het circus!’
Dan komt er een tweede aap binnen en die maakt ook een salto.
Zegt de barman weer: ‘Waar heb je dat geleerd?’
Zegt de aap: ‘In het circus!’
Er komt een derde aap binnen en die
maakt een driedubbele salto met
schroef.
De barman zegt: ‘Laat me
raden, dat heb je zeker ook
in het circus geleerd?’
Zegt de aap: ‘Nee, ik struikelde over de deurmat!’

Bordje in het metrostation: ‘Op de roltrap
moet u honden dragen.’
Reiziger: ‘Maar hoe kom ik zo snel aan een
hond?’
Tijdens de godsdienstles vraagt de pastoor
aan Stefan of hij God ook elke avond dankt.
‘Dat doet mijn moeder altijd voor mij,’ zegt Stefan.
‘Wat zegt ze dan?’ wil de pastoor weten.
Stefan: ‘God zij dank dat-ie eindelijk ligt!’
Wat ligt de hele tijd op aarde maar
wordt nooit vies?
Je schaduw.

Lydia laat in het huis van haar tante een enorme vaas vallen. Tante
trekt wit weg en stamelt: ‘Die vaas kwam uit de 17e eeuw!’
Lydia: ‘Oooo, gelukkig, ik was al bang dat-ie gloednieuw was!’
Waar heeft een kip niet genoeg aan, maar een mens wel?
Een halve haan!

Een vrouw vliegt businessclass naar New York,
maar ze heeft een ticket voor economyclass.
De steward probeert haar naar de goede plek te
begeleiden, maar de vrouw vertikt het. De stewardess
doet ook een poging, maar tevergeefs. Zij maakt er
melding van bij de piloot. Die gaat naar de vrouw toe
en fluistert de vrouw iets in het oor. De vrouw staat meteen
op en verlaat de businessclass. ‘Wat heb je tegen haar
gezegd?’ vragen de anderen nieuwsgierig.
De piloot: ‘O gewoon... dat de businessclass niet verder dan
Londen gaat.’
Een vliegtuig staat op het punt om op te
stijgen in een exotisch land. Een beetje
bezorgd horen de passagiers de piloot roepen:
‘Ik ga niet vliegen met deze kist als de motor
niet wordt vervangen!’
Na een kwartier stijgt het vliegtuig op.
‘Wat, is de motor zo snel vervangen?’ vraagt
een passagier aan de stewardess.
Zij: ‘Niet de motor... de piloot.’

