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APPENDIXX 1 

DeDe vragenlijst 

BEGELEIDENDEE BRIEF 

(sterk(sterk verkleind) 

Betreft:: onderzoek naar humor 

Amsterdam,, **  november 1997 

Geachtee heer, mevrouw, 

Voorr u ligt een vragenlijst over humor. Deze vragenlijst maakt deel uit van een sociaal-wetenschappelijk 
onderzoekk naar de waardering van verschillende soorten humor in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan 
dee Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Voor dit 
onderzoekk benaderen wij 1500 willekeurig gekozen Nederlanders. U bent een van deze 1500 mensen. 
Wijj  zouden het zeer op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit onderzoek. Wij willen u verzoeken de 
bijgevoegdee vragenlijst in te laten vullen door een lid van uw huishouding van 16 jaar of ouder. Voor personen 
jongerr dan 16 is de inhoud van deze vragenlijst naar onze mening niet erg geschikt. De lijst moet bij voorkeur 
wordenn ingevuld door het lid van het huishouden dat het eerste jarig is. De gedachte hierachter is, dat op deze 
manierr zoveel mogelijk aan het toeval overgelaten wordt wie de vragenlijst invult. Het invullen van de vragenlijst 
duurtt 20 tot 35 minuten. 

Voordatt u begint met het invullen van de vragenlijst willen wij u waarschuwen: deze lijst bevat een aantal 
grappenn die mogelijk schokkend of kwetsend zijn voor bepaalde personen. Bij deze vragenlijst hebt u een 
lijstt gekregen met moppen, waarover uw oordeel wordt gevraagd. In deze lijst staan bijvoorbeeld moppen over 
etnischee en religieuze groepen die voor leden van deze groepen beledigend zouden kunnen zijn. Ook het 
taalgebruikk in deze moppen zou schokkend gevonden kunnen worden. Wij willen er met klem op wijzen dat het 
absoluutabsoluut niet onze bedoeling is om met deze moppen iemand te schokken of te beledigen. Het feit dat wij 
bepaaldebepaalde moppen in de vragenlijst hebben opgenomen, betekent zeker niet dat wij deze moppen goedkeuren. 
Wijj  willen graag uw mening weten over deze moppen, ook als u hier afkeurend tegenover staat. Wij kunnen ons 
echterr goed voorstellen dat u er bezwaar tegen heeft om met bepaalde grappen geconfronteerd te worden. 
Uiteraardd staat het u vrij om niet aan dit onderzoek mee te werken. Eventueel kunt u ook de vragen over deze 
moppenn overslaan. De lijst met moppen kunt u in dat geval gewoon weggooien. 

Dee ingevulde vragenlijsten zullen anoniem worden verwerkt. Uw privacy wordt hierbij volledig gewaarborgd. Op 
dee vragenlijst staat wel een nummer dat correspondeert met uw adres. Dit nummer dient echter alleen om bij te 
houdenn welke vragenlijsten al zijn teruggestuurd. Zo weten wij naar wie nog herinneringen moeten worden 
gestuurd.. Op het moment dat een vragenlijst bij ons binnenkomt, wordt het bestand met uw genummerde adres 
vernietigd.. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ingevulde vragenlijsten niet meer terug te voeren zijn op 
personen. . 
Dee gegevens zullen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Tenzij u zelf aangeeft dat u geen 
bezwaarr heeft om mee te werken aan verder onderzoek, zullen wij u na dit onderzoek niet meer benaderen. 

Alss u verder nog vragen hebt over dit onderzoek, kunt u zich wenden tot G.M.M.Kuipers, telefoon 020- ** *  *** * 

Bijj  voorbaat hartelijk dank. 

Mett vriendelijke groet. 

Prof.dr.J.Goudsblomm G.M.M. Kuipers 
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VRAGENLUST T 

(sterk(sterk verkleind, opmaak enigszins aangepast) 

VRAGENLIJST T 
Waarderingg van verschillende typen humor in Nederland 
Dezee vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek uitgevoerd door drs.G.MMKuipers, werkzaam aan de Amsterdamse 
Schooll voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit van Amsterdam. 
Dee ingevulde vragenlijsten zullen anoniem worden verwerkt. Op deze vragenlijst staat wel een nummer dat correspondeert 
mett uw adres. Dit nummer dient alleen om bij te houden welke vragenlijsten al terug zijn gestuurd. Zo weten wij naar wie nog 
herinneringenn moeten worden gestuurd. Op het moment dat een vragenlijst bij ons binnenkomt, wordt het bestand met de 
genummerdee adressen vernietigd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ingevulde vragenlijsten niet meer terug te 
voerenn zijn op personen. Uw privacy wordt dus gewaarborgd. 

Instructie e 
Dezee vragenlijst bestaat uit drie delen. 
Inn het eerste deel wordt u gevraagd uw mening tee geven over een aantal zaken die betrekking hebben op humor. Hier wordt 
bijvoorbeeldd gevraagd hoe grappig u bepaalde personen en televisieprogramma's vindt. Ook wordt uw mening gevraagd 
overr een aantal uitspraken oyer humor. 
Inn het tweede deel wordt u een aantal vragen gesteld over de bijgevoegde lijst met moppen. Deze lijst met moppen hebt u 
gekregenn bij deze vragenlijst. Wacht alstublieft met het lezen van de moppen op de lijst tot u bij dit deel van het onderzoek 
bentt gekomen. Deze lijst met moppen hoeft u niet terug te sturen. Die mag u houden (of weggooien). 
Alss u bezwaar heeft tegen deze moppen, kunt u dit gedeelte eventueel overslaan. 
Inn het derde deel wordt u gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens. 

Lett op: de vragen staan aan beide zijden van het papier. 

DEEL1.. UW MENING OVER HUMOR 

INN MOEVERRE BENT U HET EENS MET DE VOLGENDE UITSPRAKEN? 

Omcirkell bij elk van deze uitspraken het cijfer dat het meest overeenstemt met uw mening. 

1== helemaal niet mee eens 
2== niet mee eens 
3== neutraal 
4== mee eens 
5== heel erg mee eens 

helemaall niet 
meee eens 

heell erg 
meee eens 

Grappenn mogen nooit ten koste gaan van anderen. 
Opp een verjaardag in mijn familie wordt altijd wel een mop verteld. 
Ikk houd erg van woordspelingen en taalgrapjes 
Moppenn vergeet ik meestal meteen nadat ik ze heb gehoord 
Eenn grap mag best grof zijn. 
Cabaretierss hoeven van mij niet zo nodig een boodschap te hebben. 
Eenn grap mag best schuin zijn. 
Ikk vertel regelmatig moppen 
Dee grappen die ik maak zijn soms best hard. 
Mensenn moeten er tegen kunnen als er een grapje over ze wordt gemaakt 
Mensenn die veel moppen vertellen hebben gewoon niets om over te praten. 
Ikk houd van absurde humor. 
Ikk zou nooit een schuine mop vertellen. 
Inn mijn omgeving sta ik wel bekend als een grappenmaker 
Dee beste grappen zijn grappen met een serieuze ondertoon. 
Vrouwenn hebben een heel ander gevoel voor humor dan mannen. 
Ikk vind de meeste komieken en cabaretiers te grof. 

2.. WIE VINDT U DE GRAPPIGSTE CABARETIER OF KOMIEK VAN NEDERLAND? 
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3.. HOE GRAPPIG VINDT U DE VOLGENDE TELEVISIEPROGRAMMA'S? 

Omcirkell een van de cijfers achter de naam van het programma. 

Alss u een van de programma's in deze lijst niet kent, zet dan een kruisje onder, ken ik niet. 

11 = helemaal niet grappig 2= niet grappig 3= neutraal 4 = grappig 5 = heel erg grappig 

Absolutelyy Fabulous 

'Alloo 'Allo! 

Bananaa Split 

Cheers s 

Flodder r 

Friends s 
Haenenn voor de nacht 

Dee Hunkering 

Jiskefet t 

Helemaal l 

niett grappig 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Keepingg up appearances 1 

Laurell and Hardy 1 1 

Latee Show (David Letterman) 1 

Marriedd with Children 

Montyy Python 
Moppentoppers s 

Mrr Bean 

Ookk dat nog! 
Oppassen!!! ! 

Overr de roooie 

Tomm and Jerry 
Vann Kooten en de Bie 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 
2 2 

2 2 

2 2 
2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 
3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 
3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

Heel l 

ergg grappig 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 
5 5 

5 5 

5 5 

5 5 
5 5 

5 5 

Kenn ik 

niet t 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

HOEE HUMORISTISCH VINDT U DE VOLGENDE PERSONEN? 

Omcirkell een van de cijfers achter de naam van de persoon. 
Alss u nog nooit van iemand gehoord hebt, zet dan een kruisje in het vakje onder ken ik niet. 

1=helemaall niet humoristisch 2-niet humoristisch 3=neutraal 4=humoristisch 5 =heel erg humoristisch 

Adèlee Bloemendaal 

Ronn Brandsteder 

Simonn Carmiggelt 

Juless Deelder 
Hanss Dorrestijn 

Andréé van Duin 
Arjann Ederveen 

Hermann Finkers 

Youpp van 't Hek 

Toonn Hermans 

Harryy Jekkers 

Freekk de Jonge 

Brigittee Kaandorp 

Wimm Kan 

Paull de Leeuw 

Sylviaa Millecam 

Gerardd Fteve 
Wimm T. Schippers 

Anniee M.G.Schmidt 

Tinekee Schouten 

W i mm Sonneveld 

Maxx Tailleur 
Hanss Teeuwen 

Paull van Vliet 

Helemaall niet 
humoristisch h 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 
11 2 

11 2 

11 2 

11 2 
11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 
3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

4 4 
4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

4 4 
4 4 

4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

Heell erg 
humoristisch h 

5 5 

5 5 
5 5 

5 5 
5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 
5 5 

5 5 

5 5 

5 5 
5 5 

5 5 

5 5 
5 5 

5 5 
5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

Kenn ik 

niet t 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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DEELL 2. VRAGEN OVER MOPPEN 
Bijj deze vragenlijst hebt u een lijst gekregen met 35 moppen. Over elk van deze moppen worden u drie vragen gesteld. Deze 
vragenn staan op deze vragenlijst. De bedoeling is dat u steeds één mop leest, en daarna de vragen over deze mop 
beantwoordt.. De moppen op de lijst zijn genummerd van 1 tot 35. Op de vragenlijst staat steeds het nummer van de mop op 
dee lijst met moppen, met daarachter een korte omschrijving van de mop. Daaronder staan steeds dezelfde drie vragen. Let u 
duss goed op dat u de antwoorden invult bij het juiste nummer en de juiste omschrijving. 

Dee vragen die over de moppen worden gesteld zijn: 

A.. Hoe grappig vindt u deze mop? 
Omcirkell hier weer een van de cijfers,' 

11 = helemaal niet grappig 2- niet grappig 3= neutraal 4= grappig 5= heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? 
Ookk hier kunt u als antwoord een cijfer omcirkelen. 

11 = helemaal niet 2= niet erg 3= neutraal 4= tamelijk 5= heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend aanstootgevend aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? 
Omcirkell hier 'ja' of 'nee'. 

Mopp 1. Spijkers van Van Leeuwen 

A.. Hoe grappig vindt u deze mop? 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 2. Moos in restaurant 

A.. Hoe grappig vindt u deze mop? 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 3. Madonna heeft er geen.. 

A.. Hoe grappig vindt u deze mop? 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 4. Duitser en Jood aan de waterkant 

A.. Hoe grappig vindt u deze mop? 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? 

OO Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 5. Overstroming 

A.. Hoe grappig vindt u deze mop? 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? 

OO Kende u deze mop al? Ja / nee 273 3 

Helemaall niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

Helemaall niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

Helemaall niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

Helemaall niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

Helemaall niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

Helemaall niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

Helemaall niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

Helemaall niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

Helemaall niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

Helemaall niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 



Mopp 6. Twee skeletten 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja /nee 

Mopp 7. Jantje en juffrouw 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 8. Vis bij de dokter 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 9. AJV 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heei erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 10. Komt Jantje buiten spelen 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 11. Bijbelverkoper 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 12. Miljonair 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 13. Diana en Dodi 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 14. Overval op juwelierszaak 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 
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Mopp 15. Hoer die kan zingen... 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 16. Voetbal en intelligentie 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 17. Zwart kindje 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 18. Moos op wintersport 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 19. Vergiftigde sloot 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 20. Half doof 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 21. Man aan hemelpoort 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 22. Jood en brood 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 23. Man en hond 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 
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Mopp 24. Kind aan telefoon 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 25. Turkse vrouw 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 26. Sam bij rechter 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 27. Fiets bij paleis Soestdijk 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 28. Twee domme blondjes 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 29. Moeder overste 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 30. Vertegenwoordiger in stofzuigers 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

Mopp 31. Blondje 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 32. Racist 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 
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Mopp 33. Homofiele pastoor 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Heiemaat niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 34. Dronken man op kermis 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja / nee 

Mopp 35. vliegtuig 
A.. Hoe grappig vindt u deze mop? Helemaal niet grappig 1 2 3 4 5 Heel erg grappig 

B.. Hoe grof of aanstootgevend vindt u deze mop? Helemaal niet 1 2 3 4 5 Heel erg 
aanstootgevendd aanstootgevend 

C.. Kende u deze mop al? Ja/nee 

DEELL 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Watt is uw postcode? 

Hoee oud bent u? jaar 

Uitt hoeveel leden bestaat uw huishouden?. 

Sekse:: 0 man 
00 vrouw 

Watt is uw leefsituatie? 
00 gehuwd samenwonend 0 ongehuwd samenwonend 
00 alleenstaand, nooit gehuwd geweest 0 alleenstaand, gescheiden 
00 weduwe/weduwnaar 0 inwonend bij ouder(s) 
00 anders, namelijk 

Hebtt u inwonende kinderen? 
Oja a 
Onee e 

Watt is uw hoogst genoten opleiding? 
00 lager onderwijs 0 middelbaar beroepsonderwijs 
00 lager beroepsonderwijs 0 hoger beroepsonderwijs. 
00 algemeen middelbaar onderwijs 0 wetenschappelijk onderwijs 
00 anders, namelijk 

Watt is uw arbeidspositie? 
MeerdereMeerdere antwoorden zijn mogelijk. 

00 betaald werk 0 werkloos 
00 gepensioneerd 0 arbeidsongeschikt 
00 scholier/ student 0 zorg voor huishouden en gezinsleden 
00 anders, namelijk... 
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Watt is uw beroep?. 

Watt is het beroep van uw partner (indien van toepassing)? 

Watt is (of was) het beroep van uw vader? 

Watt is (of was) het beroep van uw moeder? 

Watt is uw geloofsovertuiging? 

00 Nederlands hervormd 0 Gereformeerd 
00 Rooms-katholiek 0 Moslim 
00 geen 0 anders, namelijk 

Hoee hoog is het maandelijkse netto-inkomen van uw huishouden (dus: de gezamenlijke inkomsten 
vanvan alle leden van uw huishouden)? 

00 minder dan f 1500,-
00 f1500,-tot f2500,-
00 f2500,- tot f3500,-
00 f3500,-tot f4500,-
00 f4500,- tot f5500,-
00 meer dan f5500,-

Opp welke partij hebt u bij gestemd bij de laatste verkiezingen voorde Tweede Kamer? 
OPvdAA 0CDA 
00 VVD 0 D66 
00 Groen Links 0 GPV, SGP of RPF 
00 CD of CP'86 0 andere partij, namelijk... 
00 geen stemrecht 0 niet gestemd 

Welkee taal wordt of werd er in uw ouderlijk huis gesproken? 
MeerdereMeerdere antwoorden zijn mogelijk 

00 Nederlands 0 Fries 
00 Turks 0 Marokkaans 
00 Berber 0 Papiamento 
00 Sarnami 0 Sranan Tongo 
00 anders, namelijk 

TENSLOTTE E 
Hebtt u nog opmerkingen over dit onderzoek, over deze vragenlijst, of over de 35 moppen? 

Alss onderdeel van dit onderzoek wordt begin 1998 een aantal interviews gehouden. 
Zouu u bereid zijn mee te werken aan zo'n persoonlijk gesprek? Ja / nee 

Alss u deze vraag beantwoordt met 'ja' wordt het bestand met uw naam en adres niet vernietigd. 
Mogelijkk hoort u dan nog van ons. 

UU kunt de lijst naar ons opsturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe. 
Nogmaalss hartelijk dank voor het meewerken aan dit onderzoek! 
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DEE 35 MOPPEN 

{verkleind) {verkleind) 

BIJLAGEE BIJ VRAGENLIJST OVER HUMOR. LIJST MET MOPPEN. 
*********************************************************************************** * * 
OPP DEZE LIJST STAAN MOPPEN DIE MOGELIJK KWETSEND OF SCHOKKEND KUNNEN ZIJN 
VOORR BEPAALDE PERSONEN. LEES A.U.B. EERST DE BEGELEIDENDE BRIEF. 
*********************************************************************************** * * 
OVERR DE MOPPEN OP DEZE LUST ZAL U EEN AANTA L VRAGEN WORDEN GESTELD. DEZE VRAGEN STAAN OP DE 

BIJGEVOEGDEE VRAGENLIJST. WIJ VERZOEKEN U EERST DE INSTRUCTIES OP DE VRAGENLIJST TE LEZEN. 

1. . 

Err is een reclameman aan wie gevraagd wordt een advertentie te bedenken voor Spijkerfabriek van Leeuwen. Na een 
weekk komt hij bij de directeur van de fabriek, hij heeft een groot papier bij zich, rolt dat uit, en er staat een plaatje van 
Jezuss aan het kruis op, met daaronder de tekst: 
'DANKZ UU DE SPUKERS VAN VA N LEEUWEN HANG IK HIER AL EEUWEN.' 

Dee directeur reageert verontwaardigd: Dat kunnen we niet accepteren, meneer. Dat kunnen we gewoon niet maken. 
Probeertt u het nog maar een keer, en dan zonder Jezus aan het kruis.' 
Duss een week later komt de reclameman weer terug, weer met een groot vel papier, hij rolt het uit. Deze keer staat er 
eenn plaatje op van Jezus ónder het kruis. Eronder staat: 
'NUU BEN IK VAN MIJN KRUIS GEPLEURD. MET DE SPUKERS VAN VA N LEEUWEN WAS DAT NOOIT GEBEURD.' 

Mooss werkt tot zijn eigen verbazing al een paar weken als ober in een restaurant. Op een dag roept een cliënt hem 
terug:: 'Ober! Wat een klein biefstukje! Toen ik hier laatst was serveerde u ze veel groter. 'Meneer,' zegt Moos, 'Dat is 
gezichtsbedrog.. Sinds u hier was hebben we verbouwd en is de zaak veel groter geworden.' 

3. . 
Madonnaa heeft er geen, de paus heeft er een maar gebruikt hem niet. Kok heeft een korte, en Bolkestein heeft een 
lange.. Wat is het? Een achternaam 

4. . 
Err staan een Duitser en een Jood naast de waterkant, te twijfelen of ze zullen gaan zwemmen. De Duitser steekt zijn 
elleboogg in het water en zegt: "Brr, mij te koud." Daarop steekt de Jood zijn neus in het water en zegt: 'Het is niet 
alleenn koud, maar het is nog diep ook!' 

5. . 
Err is een grote overstroming geweest. Het water stijgt nog steeds en alle mensen zijn het dak op gevlucht. Na een 
tijdjee komt een boot met reddingswerkers en die halen iedereen van het dak. Alleen de priester wil niet mee. 'God zal 
mijj  redden.' De reddingswerkers dringen nog een tijdje aan, maar hij blijf t aanhouden: 'God zal mij redden.' Dus de 
boott gaat weg, met iedereen uit het dorp, behalve de priester. 
Naa een tijdje komt er weer een boot aan. Het water is ondertussen flink gestegen, de priester staat tot zijn middel in het 
water.. Maar hij wil nog steeds niet mee. 'God zal mij redden.' 
Weerr later, de priester staat ondertussen op het dak van het huis tot in zijn nek in het water. Komt er een helikopter 
overvliegen:: 'Priester, we komen u redden! U bent gered!' Maar de priester wil weer niet mee: 'God zal mij redden.' 
Hett water stijgt en stijgt, het huis verdwijnt onder het water, en de priester uiteindelijk ook. 
Bijj  de hemelpoort aangekomen zegt de priester beledigd tegen Petrus: 'De dacht dat God me wel zou redden.' Petrus 
begrijptt het ook niet: 'Inderdaad meneer, u hebt een voorbeeldig leven geleefd, u had inderdaad alle reden om te 
verwachtenn dat u gered zou worden.' Dus hij stuurt de man door naar de grote baas. De pastoor staat voor de troon van 
Godd en zegt: 'Waarom hebt u me niet gered terwijl ik daar op dat dak zat te wachten?' Zegt God: 'ja, ik begrijp het 
ookk niet. Er moet iets mis gegaan zijn. Ik heb twee boten en een helikopter naar je toe gestuurd.' 

6. . 
Komenn twee skeletten in een bar. Zegt de ene: 'Doet u mij twee bier en een dweil.' 
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7. . 
Eenn juffrouw op de basisschool belooft degene die haar raadsel oplost een verrassing. Eerste raadsel: het loopt op een 
boerderij,, het is gevlekt en het geeft melk. Jantje steekt zijn vinger op en zegt: 'Een koe.' Zegt de juf:'Dat is goed, 
maarr ik bedoelde een geit.' 
Volgendee raadsel: 'Het loopt op de boerderij, het heeft veren, en het legt eieren.' Jantje steekt weer zijn vinger op en 
zegt:: 'Een kip.' Zegt de juf: "Dat is ook goed, maar ik bedoelde een gans.' 
Jantjee heeft de pest in en zegt dat hij de juf ook een raadseltje op wil geven. Hij zegt: 'Het is hard en droog als je hel in 
jee mond stopt, en het komt er zacht en vochtig weer uit.' Juf krijgt een rood hoofd, en Jantje zegt: 'Dat is goed, maar 
ikk bedoelde kauwgom.' 

8. . 
Komtt een vis bij de dokter. Zegt de dokter: 'o, ik zie het al' Uit de kom!' 

y. . 

Ikk loop met een vnend door Amsterdam, schiet hij in een keer drie negers dood. Ik zeg: 'wat doe je nou?' Zegt hij: 'Ik 
hebb een AJV. een allochtonenjachtvergunning.' Dus ik koop er ook een. Een week later lopen we door de 
Schilderswijkk in Den Haag. Ik schiet 5 negers neer. Komt er een politieagent naar me toe: 'waarom doe je dat?' 'Ik heb 
eenn AJV.' De politieagent: 'dat geldt in de stad, niet in een reservaat.' 

10. . 
'Moederr van Jantje, komt Jantje mee honkballen.'' 
'Jaa maar kinderen. Jantje heeft geen armen en benen!' 
'Datt geeft niet. we gebruiken hem als honk1' 

11. . 
Err is een man met een Bijbelwinkel, en die zoekt iemand om Bijbels huis aan huis te verkopen. 
Duss hij plakt een bord op de etalageruit: gezocht: huis aan huis bijbelverkoper. 
Komtt er een man binnen, en die zegt: "lkkkkk zou graag bbbbijbels verkkkkopen." 
Zegtt de winkelier: "Maar meneer, met uw spraakgebrek, zou u dat nu wel doen?" 
"lkkkkkk zou ttttoch graag een kkkkans kkkkknjgen." 
"Nouu ja," zegt de winkelier, "ik wil iedereen een kans geven, dus dan geef ik u ook een kans. Komt u maandag 
maarr terug om negen uur." 
Dee stotteraar komt terug op maandagochtend, en krijgt een flinke partij Bijbels mee. Om twaalf uur komt hij 
terug:: alle Bijbels verkocht. Hij vraagt om een nieuw pakket. Om vier uur komt hij weer terug: weer alle bijbels 
verkocht.. En weer vraagt hij om een nieuw pakket. 
"Datt is best,1' zegt de winkelier, "maar nu wil ik eerst eens horen hoe je het 'm lapt. Je hebt zo'n formidabele 
hoeveelheidd Bijhels verkocht!" 
Zegtt de man: "Gggggewoon. lkkkkk bbbbbel aan. Er ddddoet iemand open. En dddddan vraag ik: 'Wwwwwilt u 
eenn Bhbbbijbel kkkkkopen? Of mmmmmoet ik 'm voorlezen7" 

12. . 
'Zouu u ook zoveel van mijn dochter houden als ik geen cent bezat?' vraagt de miljonair aan de verloofde van zijn 
enigee dochter. 'Natuurlijk!' antwoordt de verloofde. 'Dan moetje maar opdonderen', zegt de miljonair, 'ik heb geen 
behoeftee aan idioten in mijn familie.' 

13.. Diana en Dodi zitten in de auto ruzie te maken. Het diner van die avond was niet zo geslaagd, en ze willen nog wat 
eten,, maar kunnen het niet eens worden. Diana wil Chinees halen, en Dodi wil shoarma. De chauffeur zit mee te 
luisteren,, en krijgt op een gegeven moment schoon genoeg van het gekibbel op de achterbank. Hij draait zich om en 
roept:: "Als jullie geen beslissing kunnen maken, laten we dan maar uit de muur gaan eten." 

14. . 
Opp het politiebureau staan drie verdachten wegens een overval op een juwelierszaak, een Duitser, een Nederlander en 
eenn Belg. De juwelier komt binnen om de verdachte te identificeren. Stapt de Belg uit de rij verdachten naar voren en 
zegt:: 'ja dat is'm.' 
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15. . 
Eenn man komt bij een bordeel en zegt: 'Ik heb gehoord dat julli e hier iets heel bijzonders hebben: een hoer die kan 
zingenn terwijl ze pijpt.' 'Dat klopt', zegt de madam. 'Er is alleen een voorwaarde: ze doet het alleen als het helemaal 
donkerr is.'. De man gaat akkoord, hij gaat naar binnen. Hij ziet helemaal niks, maar inderdaad, ze begint hem te 
pijpenn en zingt tegelijkertijd. Na afloop gaat hij weg, maar hij is toch wel erg nieuwsgierig hoe ze dat nou deed. Dus 
hijj  gaat nog een keer naar haar toe, en deze keer neemt hij een klein zaklampje mee. Hij komt daar binnen, en ze 
begintt weer met pijpen en zingen, en als ze bezig is doet de man heel voorzichtig zijn lampje aan. En wat staat er op 
hett nachtkastje'? Een glas water met daarin een glazen oog. 

16. . 
Willemm van Hanegem komt bij Van Gaal en zegt: 'Ik heb gehoord dat voetbal ook iets met intelligentie te maken 
heeft.. Weet ji j daar iets meer van?' 'Ja hoor', zegt Van Gaal, 'voetbal heeft een heleboel met intelligentie te 
maken.. Ik zal het je laten zien. Dus hij roept Kluivert bij zich en vraagt: 'het is de zoon van je vader, maar niet je 
broer.. Wie is dat?' 'Makkelijk', zegt Kluivert 'dat ben ik.' 
'Ziee je wel dat voetbal iets met intelligentie te maken heeft!' zegt Van Gaal tegen Van Hanegem. 
Duss Van Hanegem probeert het thuis ook: hij roept Ed de Goey bij zich en vraagt: 'Het is de zoon van je vader, maar 
hett is niet je broer. Daar moet De Goey even over nadenken, dus hij loopt even een rondje om het veld.' Onderweg 
vraagtt hij aan Taument of hij het misschien weet. Tuurlijk! ' zegt die 'dat ben ik.' Dus Ed de Goey gaat weer terug 
naarr Van Hanegem en zegt: 'Ik weet het, het is Taument!' 'Nee hoor', zegt Van Hanegem, het is Patrick Kluivert.' 

17. . 
Eenn welzijnswerker en zijn vrouw besluiten een zwart kindje te nemen. Ze vragen aan een Surinamer hoe die aan 
zwartee kinderen is gekomen. 'Gewoon door te neuken,' zegt de Surinamer. Dus gaan de welzijnswerker en zijn vrouw 
eenn paar keer neuken, en negen maanden later krijgen ze een kindje. Maar het is blank. 'Hoe kan dat nou?' vraagt de 
welzijnswerkerr de volgende dag aan de Surinamer. 'Is je lul dertig centimeter lang?' vraagt de Surinamer. 'Nee.' 'Is je 
lull  vijf centimeter in doorsnee?' 'Nee.' 'Dan is er teveel licht bij gekomen.' 

18. . 
Mooss is op wintersport. Tijdens het skiën komt hij onder een lawine terecht. Een reddingsploeg rukt uit om Moos te 
redden.. Zo gauw ze hem zien beginnen ze naar hem te roepen: 'Meneer Cohen, meneer Cohen, we komen eraan. We 
zijnn van het rode kruis!' Roept Moos terug: 'Ik heb al gegeven!' 

19. . 
Eenn boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een vergiftigde sloot drinken. Hij zegt: 'Pas op, niet drinken, dat water is 
vergiftigd!'' Antwoordt de man: 'Was sagen Sie? Zegt de boer: 'Sie mussen mit zwei Hande trinken.' 

20. . 
Komtt een man bij de dokter die zegt: 'Dokter, ik ben half doof.' 'Hoe bedoelt u: half doof?' 
'Nou,'' zegt die man, 'ik hoor steeds precies de helft van wat iemand zegt.' 
'Daarr heb ik nog nooit van gehoord,' zegt de dokter. 'Ik zal er even naar kijken. Gaat u daar maar in de hoek staan, 
mett uw rug naar me toe. Dan ga ik in de andere hoek staan, en moet u alles nazeggen wat ik zeg.' Dus die man gaat in 
dee hoek staan, met de rug naar de dokter toe. 
Zegtt de dokter: 'Achtentachtig.' 
Zegtt die man: 'Vierenveertig.' 

21. . 
Eenn man komt bij de hemelpoort, wordt welkom geheten door Petrus, en krijgt dan een rondleiding. Hij krijgt de hele 
hemell  te zien, en het is heel mooi en licht en schitterend, wolkjes, engeltjes, overal klassieke muziek. Op een gegeven 
momentt ziet die man een heel dik en zwaar fluwelen gordijn. 'Wat zit erachter dat gordijn? ' vraagt de man. 'Sssst' 
zegtt Petrus, 'daarachter zitten de gereformeerden. Die denken dat ze hier alleen zitten.' 

22. . 
Watt is het verschil tussen een Jood en een brood? Een brood schreeuwt niet als je het in de oven doet. 
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23. . 
Eenn man en een hond zitten naast elkaar op een bank in het park naar de duiven te kijken. De man wil een sigaret 
opsteken,, maar merkt dat het pakje leeg is. Hij wendt zich tot de hond, en vraagt: 'Zeg Karel, heb jij een sigaret voor 
me'.'""  Nee, zegt de hond, 'maar er is een sigarettenwinkel verderop in de straat.' 'Mooi', zegt de man, 'hier heb je een 
tientjee Haal even een pakje voor me.' Een uur later is de hond nog niet terug, dus de man gaat hem zoeken. Hij vindt 
hemm in een bar, achter een groot glas whisky. 'Dat is ook wat moois', zegt de man, 'Heb ik je a! die tijd vertrouwd en 
nouu belazer je me.' Zegt die hond: 'ja maar je had me nog nooit eerder geld mee gegeven.' 

24. . 
Fluisterendd kinderstemmetje aan de telefoon: 'hallo'' 
'Hallo,, is je moeder er ook?' 
'Ja.. die is er wel, maar die even heel druk bezig!' 
Iss je vader er dan misschien?' 
Ja.. die is er ook wel. maar die is ook heel druk bezig!' 
'Zijnn er ook nog andere grote mensen daar?" 
'Jaha.. De politie is er ook. En de brandweer.' 
'Enn kan ik die dan aan de telefoon krijgen'/' 
'Nee.. die zijn ook héél druk bezig.' 
'Watt zijn ze dan allemaal aan het doen?' 
'Mi jj  aan het zoeken!' 

2?. . 
Wanneerr mag je een Turkse vrouw in haar gezicht spugen? Als haar snor in de fik staat. 

26. . 
Samm had in een woedeaanval zijn schoonmoeder uit het raam gegooid, van de tweede verdieping, en stond nu voor de 

rechter. . 
'Ikk hoop', dondert de rechter, 'dat je nu hebt ingezien dat je iets gedaan hebt dat niet door de beugel kan. Er hadden de 
grootstee ongelukken van kunnen komen.' 
Samm knikt. 'Inderdaad,' geeft hij toe. 'Ik had een onschuldige voorbijganger kunnen raken.' 

27. . 
Eenn man die zet zijn fiets bij Paleis Soestdijk neer. Komt er een lid van de marechaussee aanlopen en zegt tegen die 
man:: 'Meneer, weet u dat u daar die fiets niet mag neerzetten? Bovendien komt zijne koninklijke hoogheid prins 
Bernhaidd er zo aan.' Waarop die man zegt: 'Dat geeft niet, ik heb hem op slot gezet.' 

28. . 
Tweee vrienden hebben allebei verkering met een dom blondje. Zegt de een tegen de ander: 'Die vriendin van mij is zó 
dom.. Zal ik je eens laten zien hoe dom ze is?' Dus hij roept zijn vriendin en zegt: 'Hé, hier heb je vijf gulden, wil ji j 
evenn vijf kratten Heineken voor mij gaan halen bij de Albert Heijn?' 'Okee', zegt het domme blondje, en vertrekt met 
vijff  gulden naarde Albert Heijn. 
'Datt is nog niks.' zegt de ander. 'Zal ik eens laten zien hoe dom mijn vriendin is?' Dus hij roept zijn vriendin: 'Hé 

Anita,, wil je even bij mij thuis gaan kijken of ik er ook ben?' 'Goed,' zegt het blondje, en ze gaat weg. 
Evenn later komen de twee blondjes elkaar tegen. Zegt de ene: 'Die vriend van mij is toch zó dom. Hij gaf me net vijf 
guldenn om vijf kratten bier voor hem te gaan halen, terwijl hij toch kan weten dat ik helemaal geen vijf kratten bier 
kann dragen in mijn eentje!' 
'Datt is nog niks', zegt de andere. 'De mijne heeft me net naar zijn huis gestuurd om te kijken of hij er ook is. Terwijl 
hijj  net zo goed even had kunnen bellen!' 

29. . 
Eenn moeder overste komt bij de dokter en fluistert met een rood hoofd tegen hem: 'Dokter, ik weet niet wat het is, 
maarr ik heb een blauwe plek tussen mijn benen, en ik zou niet weten waarvan.' 
'Dann moet ik even kijken', zegt de dokter. Na een korte inspectie zegt de dokter: 'Maakt u zich maar geen zorgen, 
mevrouw.. Het is de sticker van een Chiquita-banaan.' 
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30. . 
Eenn vertegenwoordiger komt op het platteland om stofzuigers te verkopen. Komt ie op een boerderij, wordt er 
opengedaann door een dikke boerin. 'Wat komt u doen?' 'Mevrouw' zegt die man, 'ik heb een stofzuiger voor u 
diee echt alles opzuigt.' De vertegenwoordiger gooit een hoop stof in de woonkamer, en zegt: 'Wat de stofzuiger 
laatt ligen vreet ik hoogst persoonlijk op.' 'Nou' zegt de boerin, 'begin dan maar vast te eten, want we hebben hier 
geenn elektriciteit.' 

31. . 
Watt is een blondje met twee hersencellen? 
Zwanger r 

32. . 
Eenn racist in Amsterdam stapt altijd 's avonds in zijn auto en gaat Turken aanrijden. Op een avond stapt hij in zijn 
autoo en rijdt weg. Dan loopt er een Turk. Hij geeft gas, kijkt in zijn achteruitkijkspiegeltje, en ja hoor, dood. Zo gaat 
hett nog een paar keer. Dan staat er een pastoor te liften en de man neemt hem mee. De man ziet weer een Turk, maar 
hijj  denkt: ik zal hem niet doodrijden, ik rijd er vlak langs. Als hij voorbij is kijkt hij in zijn achteruitkijkspiegeltje en 
ziett dat de Turk toch dood is. Zegt de pastoor: 'het is maar goed dat ik de deur opendeed, anders had je hem gemist.' 

33. . 
Watt is een homofiele pastoor met een kleine parochie? 
Eenn poot met vijf schapen. 

34. . 
Err loopt een dronken man over de kermis. Hij komt bij een schiettent en zegt met dubbele tong: 'ik wil schieten.' Dus 
hijj  krijgt een geweer en schiet: midden in de roos. Als prijs krijgt hij een waterschildpadje, hij pakt het aan, stopt het 
inn zijn zak, en loopt weg. 
Evenn later komt hij weer terug, nog dronkener dan eerst, en zegt weer: 'ik wil schieten!'. Weer midden in de roos, dus 
hijj  krijgt als prijs nog een waterschildpadje. De dronken man stopt het waterschildpadje in zijn zak en loopt zwalkend 
weg. . 
Naa een tijdje komt hij nog een keer terug en wil nog een keer schieten. En weer schiet hij midden in de roos, Helaas 
zijnn de waterschildpadjes op, dus de man van de schiettent geeft hem deze keer een teddybeer. De dronkaard kijkt naar 
dee teddybeer, kijkt de man van de schiettent verontwaardigd aan en zegt: 'heb je geen gevulde koeken meer?' 

35. . 
Inn een vliegtuig zitten allemaal mensen. Op een bepaald moment horen zij uit de speaker een stem: 'Als u rechts uit 
uww raampje kijkt, ziet u de Atlantische Oceaan en tevens dat de rechter motor in brand staat. Als u links uit uw 
raampjee kijkt, ziet u beneden de Atlantische Oceaan en tevens dat de linker motor in brand staat. Als u naar beneden 
kijkt ,, ziet u in de Atlantische Oceaan een rubberboot met daarin de bemanning van dit vliegtuig. Dit was een 
bandopname.' ' 
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