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Arthur komt binnen en zijn mama zegt: ‘Hoeveel keer moet ik je 
nog zeggen dat je niet met vuile voeten binnen mag komen?’  
Arthur antwoordt: ‘Maar mijn voeten zijn proper, mama.  
Het zijn mijn schoenen die vuil zijn…’ 

Waarom lachen kabouters altijd wanneer ze voetballen? 
Omdat het gras onder hun oksels kietelt.
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Emma loopt met haar papa door de zoo van Antwerpen.  
Ze komen bij de chimpansees. ‘Kijk papa, die aap lijkt precies  
op mijn meester!’ merkt Emma op. Papa reageert fel:  
‘Foei, dat mag je niet zeggen!’ Het meisje antwoordt:  
‘Ach papa, die aap zit zo ver weg, die kan ons niet horen...’
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Er staan twee koeien in een wei.  
Plots zegt de ene koe: ‘Waf, waf, waf.’ 
De andere koe vraagt verbaasd: ‘Wat doe jij nu?’ 
Zegt de eerste koe: ‘Ik studeer vreemde talen!’

Er zitten twee koeien in bad en de ene zegt tegen de andere: 
‘Geef de zeep eens, want ik krijg mijn vlekken er niet goed af.’



12

Het regent. Twee vissen zitten in een kom en kijken door  
het raam naar buiten. Zegt de ene vis: ‘Ben ik even blij  
dat ik binnen zit!’

Twee koeien staan in een wei. De ene koe schudt druk met  
haar lijf. Vraagt de andere koe: ‘Waarom doe je dat?’  
Zegt de schuddende koe: ‘Ik ben morgen jarig.  
Ik ben mijn slagroom al aan het kloppen!’
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Papa komt te laat op zijn werk. De baas vraagt: ‘Waarom ben je zo 
laat?’ Papa antwoordt: ‘Ik heb een wekker met dierengeluiden.’ 
‘En,’ buldert de baas, ‘daar word je toch wel wakker van.  
Of was hij kapot?’ 
‘Nee baas, maar vandaag waren de vissengeluiden  
aan de beurt…’
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Twee boeren komen elkaar tegen na een hevige storm.  
De ene boer vraagt: ‘Is het dak van je boerderij ook zo zwaar  
beschadigd door de harde wind?’ De andere boer antwoordt:  
‘Dat weet ik niet, want ik heb het nog niet teruggevonden.’
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Twee skeletten wandelen een café binnen. Een van hen bestelt bij 
de barman: ‘Voor ons twee pintjes en een dweil, alstublieft.’

Arthur zegt tegen zijn papa: ‘Papa, zeg eens heel snel enkele  
keren “de boot zinkt”.’ Papa begint: ‘De boot zinkt, de boot zinkt, 
de boot zinkt…’ Arthur lacht en zegt: ‘Ik kan dat veel sneller!  
Blub, blub, blub…’
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Een olifant stapt in de bus. De chauffeur kijkt verrast op en roept: 
‘Dit is echt de eerste keer dat ik een olifant bij mij in de bus heb!’ 
‘En ook de laatste keer,’ zegt de olifant, ‘want morgen is mijn fiets 
weer gemaakt.’

Arthur vertelt zijn papa over de zwemles: ‘Wij hebben op school 
drie zwembaden: een met warm water, een met koud water en 
een zonder water.’ Papa vraagt verbaasd: ‘Waarom eentje zonder 
water?’ Arthur antwoordt: ‘Voor de kinderen die niet kunnen 
zwemmen.’
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Mama kijkt verbaasd toe hoe Emma de badkamer binnenkomt. 
Ze vraagt: ‘Emma, waarom loop je altijd op je tenen langs het  
medicijnkastje?’ Emma antwoordt: ‘Om de slaappillen niet  
wakker te maken!’
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Een man vraagt aan een jongen op straat: ‘Kun je mij de weg  
naar het station vertellen?’ De jongen antwoordt:  
‘Dat zou ik kunnen, maar dat doe ik niet.’ 
‘Dan kom je nooit in de hemel’, zegt de man ontgoocheld. 
‘Weet ik,’ zegt de jongen, ‘maar jij ook niet in het station.’
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Arthur vraagt aan zijn papa: ‘Weet jij hoeveel tandpasta er  
in een tube zit?’ 
‘Nee’, zegt papa. ‘Ik wel’, zegt Arthur.  
‘Van de woonkamer de trap op, naar de slaapkamer,  
naar de badkamer en zo weer terug!’
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