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Lachen mag!
Respect voor de ander bete-
kent ook dat je vraagtekens
mag zetten bij je eigen voor-
oordelen. Veel moppen zijn
gebaseerd op vooroordelen.
Vind jij dat je om dat soort
moppen mag lachen of is dat
respectloos? Kun jij om jezelf
lachen?

Waarom gaat een dom blondje altijd in
de hoek zitten als het koud is?
Het is er altijd 90 graden.

Waarom hebben bijna alle Hollanders
een speedboot?
Om sneller bij het brood te zijn dan de
eendjes.

Een Turkse, een Marokkaanse en een
Antilliaanse jongen zitten in de auto.
Wie rijdt er?
De politie natuurlijk.

Waarom lijken mannen op dolfijnen?
Men zegt dat ze intelligent zijn, maar
niemand kan het aantonen.

Waarom staat Manneke Pis in België
en niet in Holland?
Omdat ze in Holland al genoeg zeikerds
hebben.

Hoe kan je zien dat een Turk volwas-
sen is?
Hij heeft een even grote snor als zijn
moeder.

Waarom gebeuren de meeste ongeval-
len in het verkeer wanneer mannen
gedronken hebben?
Omdat ze dan hun vrouwen laten rijden.

Een Surinaamse jongen zegt tegen zijn
vader: ik wil vuilnisman worden. 
Waarom vraagt zijn vader.
Dan hoef ik alleen op donderdag te wer-
ken.

Wat is de overeenkomst tussen een
Belgisch hoofd en de Bijlmerbajes?
Drastisch cellentekort.

Waarom heeft een dom blondje maar
10 minuten middagpauze?
Omdat ze haar anders opnieuw moeten
opleiden.

Wat is de overeenkomst tussen een
schaatswedstrijd en een optreden van
de Jostiband?
Bij beide is er sprake van een dweilpauze.

Waarom is een dom blondje blij wan-
neer ze een puzzel in 2 maanden
afkrijgt?
Op de doos staat 3 tot 5 jaar.

Wat krijg je als je een Jehova’s getuige
kruist met een atheïst?
Iemand die zonder enige reden bij je
aanbelt.

Waarom komt Sinterklaas niet in een
moskee?
Te veel schoenen!

Hoe houd je een marsvrouwtje en een
marsmannetje uit elkaar?
Degene die de vliegende schotel niet
achteruit kan inparkeren is het vrouwtje.

Hoe is koperdraad uitgevonden?
Twee Hollanders vochten om een cent.
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