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Vakkenvullers van een supermarkt hebben vijftig kilo cocaïne in bananendozen aangetroffen. 

De politie vermoedt een 'logistieke fout', waardoor de drie bananendozen met drugs in de 

supermarkt terecht zijn gekomen. Bij de dealers van de pillenbrug op de Amsterdamse Wallen 

is de verwarring compleet. Psst!  Psst!!  Ehhh…  Bananen kopen? 

 

Het moet maar eens afgelopen zijn met al die mensen die denigrerend doen over Hollandse 

muziek! En voor alle Dries Roelvink fans: denigrerend betekent laatdunkend… Eh ja, dat 

betekent  aanmatigend, ja, pretentieus… Ach laat ook maar… 

 

De Britse politie besluit even nergens meer naar op zoek te gaan. Op die paar plaatsen waar ze 

géén polonium 210 aantreffen, daar liggen weer dode hoeren. 

 

Onderzoek wijst uit dat 95% van de ondervraagden tegenwoordig  bij de woorden „paling 

sound‟ Jan Smit in zijn zwembroek voor zich ziet.  

 

Ik ben bang Rita Verdonk volkomen geobsedeerd is, ze denkt echt alléén nog maar het 

uitzetten van die asielzoekers. En er zijn toch belangrijker dingen. Het klimaat warmt in hoog 

tempo op, de ijskappen smelten en gevreesd wordt dat de Nederlandse dijken het niet gaan 

houden. Dus, Rita, die gelukszoekers verzuipen straks ook allemaal, hoor!  

 

Er is een nieuw navigatiesysteem op de markt waarmee je de wegenkaarten op twee manieren 

in beeld kan krijgen. Bij de eerste optie gaat de route gewoon van links naar rechts over het 

scherm, maar de tweede mogelijkheid is een speciale 'vrouwenknop'; daar staat de weg van 

boven naar beneden afgebeeld…  Maar dat wordt dus niks, die speciale 'vrouwenknop'. Ik 

voorspel je: niemand kan dat ding vinden.  

Daar heb je een apart navigatiesysteem voor nodig. „Rechts, rechts, links, naar boven, naar 

boven…drie keer om de rotonde…U heeft uw bestemming bereikt.‟ 

 

Op internet kan je een diploma bestellen van elke gewenste school. Dan ga je natuurlijk niet 

voor een  VMBO diploma. Je telt in „the hood‟ niet meer mee als je geen universitaire bul 

hebt. En om de kans te verkleinen dat je uiteindelijk bij het solliciteren toch door de mand 

valt, nemen de meesten een studierichting waar ze ook echt iets mee hebben. Er lopen in Bos 

en Lommer nu zo‟n 250 gynaecologen rond. 

 

De politie van New York heeft zijn slechte reputatie weer „s eer aan gedaan, met een salvo 

van 50 schoten op een drietal zwarte mannen, die ongewapend bleken. De 23-jarige Sean Bell 

werd gedood en zijn twee vrienden verwond. Zwart New York staat op zijn kop en ook de 

politiebond geeft toe niet trots te zijn. Tja, 50 schoten, 1 dode, dat zijn geen resultaten waar je 

op de schietbaan over opschept. 

 

Niemand spreekt ooit de waarheid in overlijdensadvertenties. Toch gek, ook al was iemand 

nog zo‟n etterbak, je leest nooit:  Tot onze opluchting is - toch nog veel te laat-  van ons heen 

gegaan…  

Of : eind goed al goed! P.S. Jan hield van bloemen, maar in verband met de afterparty: neem 

iets te drinken mee!! 

 



Het moet niet  gekker worden, nu is er ook antirimpelcrème voor mannen: Heb je de reclame 

gezien? MENEXPERT van  L‟Oreal stopt de rimpels: Omdat wij het ook waard zijn…  

Dat is natuurlijk volkomen waanzin. Of het bij een man iets uitmaakt! Iedereen weet:  

het enige wat bij een man strak moet staan, zit in zijn broek… Inderdaad: zijn portemonnee. 

 

Door de opwarming van de aarde beginnen allerlei plant- en diersoorten steeds sneller uit te 

sterven. Zo zijn er bijvoorbeeld 70 soorten kikkers die gedijen  bij kou uitgestorven, omdat ze 

nergens heen konden om de warmere temperaturen te ontvluchten. Ach zielig, hè, maar om 

met de VVD te spreken: het zijn natuurlijk wel gelukszoekers.  

 

Weet je wat het morgen is? De eerste Nationale Relaxdag!!  

Het moet maar eens afgelopen zijn met het slechte imago van seksbedrijven, vindt de 

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven. En daarom zetten ze de deuren wijd open.  

Goede zaak lijkt me, al valt het uitje misschien niet bij iedereen in goede aarde.  

„Pap, we zouden toch naar Bobbejaanland?‟ 

„Luister jongens, Casa Rosso is net zo iets!‟ 

 

De reacties op het doodvonnis voor de Iraakse ex-dictator Saddam Hussein zijn wisselend. Er 

heerst enthousiasme, maar er is ook angst dat er rellen gaan uitbreken. Of misschien zijn die 

al uitgebroken... Ja, het is Irak, niemand merkt het verschil.  

 

Nicky, de ex-vriendin van Holleeder, heeft een noodkreet in RTL Boulevard gedaan. “Willem 

zal zichzelf doodhongeren als hij niet op een normale manier met zijn advocaat Moszkowicz 

mag spreken”. Holleeder is twintig kilo afgevallen sinds hij begonnen is met hongerstaking, 

zo‟n anderhalve week geleden... Jaaa!! Wat nu heel Nederland denkt; sonjabakkeren my ass! 

Ik ga willemholleederen!  

 

Tien jaar geleden werd tijdens een VN-top afgesproken dat het aantal mensen dat honger 

heeft in 2015 gehalveerd moet zijn, maar het aantal is zelfs toegenomen. De afgelopen jaren 

leden wereldwijd ongeveer 854 miljoen mensen honger. Op zich niet zo‟n schokkend getal, 

maar wél als je je ineens realiseert: de mensen die aan hun lijn doen zitten daar dus nog niet 

eens bij!!  

 

Als dank voor het kordaat optreden van de KLM-bemanning, heet de baby die vorige week 

aan boord geboren is, Karl Laurence Martin -oftewel KLM –, zo hebben de gelukkige ouders 

besloten. Nog een geluk dat ze met KLM vlogen. Ja, voor hetzelfde geld zit je met een 

dochter opgescheept die Easy Jet heet.  
 

Belangrijk wetenschappelijk nieuws! Olifanten blijken te horen tot het selecte groepje dieren 

die zelfbewustzijn hebben: mensen, dolfijnen, en apen. Dit ontdekten wetenschappers doordat 

olifanten zichzelf in de spiegel blijken te herkennen. Zie je het voor je? Een olifant voor de 

spiegel: Hé, krijg nou wat! Yes! Dat ben ik! En daar achteraan meteen die tweede 

onontkoombare gedachte: Shit!!!!! Wat ben ik dik!  

 

Na Angelina heeft nu ook Madonna een Afrikaans kind geadopteerd. Ik voel het begin van 

een trend. Straks lopen ze allemaal met een Afrikaantje op de arm door de PC Hooftstraat.  
„Hé Estelle meid, wat een leukerdje heb jij.‟  
„Jeetje, die van jou is ook schattig hoor!‟  
„Ik weet het niet, deze blijft naar huilen. Volgens mij is „ie stuk. Ik hoop dat de garantie nog 

niet verlopen is!‟  



 

Wist je dat 13,5 % van de Nederlandse jongeren wel eens paddo‟s gebruikt heeft? Maar - nu 

komt het – dat onder de Nederlandse jongeren van Antilliaanse afkomst er NUL % dat hebben 

gedaan? En dan zijn het zogenaamd de Antillianen die een drugsprobleem hebben?  

Toch is het vreemd, dus ik heb aan Edsel gevraagd: „Waarom komen jullie niet in de Smart 

shop?‟   

„Ai joh Jörgen, je denkt toch niet dat wij in zo‟n klein autootje gaan zitten?‟ 

 

Een paar dat is betrapt op seks in een moskee tijdens de heilige islamitische maand ramadan is 

maandag door een Keniaanse rechtbank veroordeeld tot achttien maanden cel. Dat lijkt veel, 

maar de man reageerde juist heel opgelucht: „Ja, als je betrapt wordt op diefstal hakken ze je 

hand eraf, dus…‟ 

 

Steeds meer studentes in Groot-Brittannië bekostigen hun studie met prostitutie: het aantal 

studentes in de seksindustrie in zes jaar verdubbeld. Is dat verontrustend nieuws? Helemaal 

niet. Hoeren gaan eindelijk studeren!  

 

Het CNV heeft voor gesteld om een christelijke feestdag in te wisselen voor een islamitische, 

om bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag in te leveren voor het Suikerfeest. Maar er stak een 

storm van protest op. Daarom stel ik voor: doe als in Suriname, daar hebben we 7 feestdagen 

die gewoon vast staan: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. 

 

Ik heb in mijn leven al een hoop goeie grappen gehoord, maar zelden zo goed als wat ze nu 

bij Tell Sell hebben verzonnen. Slakkenslijm! Dat verkopen ze in een potje. Echt! Het helpt 

tegen alles: pukkels, vlekken, bulten, whatever! Het kost 60 euro en voor de gemiddelde 

huisvrouw is dat toch nog een hoop geld. Dus wat gebeurt er. Kees komt thuis:   

„Mien! Er zit een slak op je gezicht.‟ 

„Ja schat, Zo kom van mijn puisten af en ik bespaar nog een hoop geld ook.‟ 

Ik weet niet, hoor, maar als ik Kees was, zou ik denken: tja,  als je dan perse slakkenslijm op 

je gezicht wil… (doen of je je broek open ritst).  

 

David en Victoria hebben een feestje gegeven dat zo‟n 750.000 euro kostte. Toch werd het 

niet de knalfuif waarop de Beckhams hadden gehoopt, omdat veel gasten verstek lieten gaan.  

Zo kwamen Elton John, Prins Charles, zijn zonen Harry en William, en de koning van Spanje 

niet opdagen. Jammer, hè. En God verscheen uiteindelijk óók al niet.  

 

Bush gaat zesduizend militairen opstellen langs de grens met Mexico, om zo een hermetisch 

gesloten  grens te creëren. Nu komt deze maatregel komt op een tijdstip dat nog maar 29 

procent van de bevolking het beleid van Bush steunt, maar ik wist niet dat rest van de 

Amerikanen zó dolgraag het land uit wil! 

 

Ook zo‟n goed idee. Duitsland heeft in de aanloop naar het WK 12 ambassadeurs op pad 

gestuurd, om hun land te promoten en vooroordelen over Duitsers te bestrijden. Sorry hoor, 

maar als ze zo nodig hun image willen verbeteren, kunnen ze volgens mij beter thuís blijven. 

Heel Europa door trekken om te laten zien hoe leuk Duitsers zijn, werkte de laatste keer ook 

niet echt.  

 

Weet je wat in de krant stond? Steeds meer alcoholisten vragen om hulp. Ja, nou wordt  „ie 

lekker! Als je zo nodig wil drinken, moet je zelf dat kratje bier ook maar sjouwen! 

 



Voetballer David Beckham en zijn vrouw Victoria willen hun gezin uitbreiden met een 

meisje. David zou zo wanhopig zijn dat hij en Victoria staande seks hebben, om hun kansen 

op een meisje te verhogen… Aha, de wetenschappelijke methode zogezegd. Maar moet je dan 

ook niet op je linkerbeen staan en er heel hard bij fluiten? 

 

De Nederlander heeft gemiddeld 16 minuten voorspel. Wat meestal inhoudt dat zíj het 

afwasmachine leegruimt en hij nog even naar het late journaal kijkt. 

 

Na de zoveelste rassenrel in Australië zijn de Aboriginals het zat en zetten iederéén hun land 

uit.  

 

Wat blijkt: een mens spendeert gemiddeld negen jaar, twee maanden en 25 dagen van zijn 

leven aan huishoudelijke karweitjes! Dat is bijna 10 jaar! Dan denk je toch: beseffen die 

daklozen wel hoe goed ze het hebben?  

 

Vrouwen…. Als het huis verbouwd is,  krijg je een uitgebreide tour door de keuken en de 

nieuwe aanbouw, en je moet zelfs de nieuwe stopcontacten bewonderen. Ze raken er niet over 

uitgepraat! Maar als ze zichzelf hebben laten verbouwen is het: Nee, ik heb niks laten doen! 

O, nee hoor, die zaten er al! 

 

De politie heeft vorig weekend in Heerlen preventief gefouilleerd, en het bleek dat een flink 

deel van de jeugd een schroevendraaier of steeksleutel bij zich had op hun avondje uit. Dat 

doet me nou deugd, dat die jongelui op hun vrije avond niet te beroerd zijn om de handen uit 

de mouwen te steken en hier en daar nog een schroef of moer aan te draaien! Ga zo door! 

 

Vanaf 1 januari ontvangen gedetineerden geen pornokanalen meer in de cel. En heel veel 

gedetineerden zal dat een worst wezen. Zo is Volkert van der G. al blij als ze maar niet aan 

zijn natuurfilms komen, en kijkt Samir A  het liefst klusprogramma‟s („zelf ben ik ook graag 

met mijn handen bezig‟). Ook Mohammed B. kijkt nooit porno op Canal +. Uit principe niet, 

want dat is allemaal Westerse rotzooi! „Ja,‟ zegt Mo B: „Voor de echte goeie shit waar ze seks 

met een lijk hebben en hoofden afhakken ben je toch op de eigen videootjes aangewezen.‟ 

 

Wat een stel zeg, die Hofstadgroep. Wat die op een avondje samen deden! Ze keken video‟s 

met  porno en extreem geweld, beraamden terroristische aanslagen en moorden. Dan denk je 

toch: was er geen „Mens Erger Je Niet‟ in huis?  

 

Het blijkt dat de meeste „hete dames‟ van de seks-chatboxen gewoon mannen zijn. Dus als je 

weer eens zit te chatten met een geile blondine in jouw postcodebuurt… Die date woont 

inderdaad in de buurt en is ook enorm geil, maar het is je buurman! 

 

Er komen steeds meer gespecialiseerde producten voor huisdieren op de markt, nagellak voor 

katten en honden en rustgevende pillen voor het geval dat de huisdieren bij al die 

schoonheidsbehandelingen in de stress raken. Gekker moet ‟t niet worden. Het wachten is 

alleen nog op het tv-programma Make my pussy beautiful.  

 

De presidentsvrouw van Nigeria is na liposuctie overleden. Tragisch. Maar aan de andere 

kant: Ze is nu wel weer op haar oude gewicht. 

 

Speelgoed kost tegenwoordig een fortuin. Als ouder moet je in deze dure tijden creatief zijn. 

Zelf dingen in elkaar knutselen. Moet je eens zien hoe ver je komt met een winterpeen en 



ouwe zwarte sok. Je moet er wel heel enthousiast bij kijken als je dochter het uitpakt: Wauw! 

Een Burka Barbie! 

 

Bij de Olympisch Spelen is het grootste struikelblok de dopingtest. Zo verloor een Canadese 

snowboarder bij de vorige Winterspelen zijn medaille omdat hij positief was getest op 

marihuana. Ja, dat wordt dus beschouwd als een „prestatieverhogende drug‟. Sorry, maar wát 

voor prestatie verhoogt het dan? (stoned: Eh wat… Zijn we al we begonnen? O! 

Eh…Waarmee?) 

 

Mooie mensen verdienen meer, blijkt uit onderzoek. Weet je, ik zag mijn laatste 

bankafschrift, en toen ben ik meteen even in de spiegel gaan kijken. En dacht ik: ja, het klopt 

wel!  

 

Laura Bush voelt zich verwaarloosd door haar man. Tijdens een galadiner klaagde ze: „Om 9 

uur „s avonds ligt Mister Opwindend al te slapen en zit ik naar Desperate Housewives op de tv 

te kijken.‟ De portee is duidelijk, Bush is al een tijdje niet meer in de bush geweest. Dat is 

wrang voor zijn vrouw, vooral omdat de rest van de wereld wél door Bush wordt genaaid. 

 

Astronomen hebben het verste punt in het heelal ontdekt. Het is een sterrenstelsel zo ver dat 

het 13 miljoen lichtjaar van de aarde verwijderd is. Rita Verdonk heeft wel meteen verklaard 

dat het veilig genoeg is om naar terug te keren 

 

Onlangs zijn er bij een baby acht nieuwe organen getransplanteerd. Al met al lijkt het me 

makkelijker om gewoon maar een nieuwe baby te maken.  

 

Het moet niet gekker worden. Onderzoekers hebben het voor elkaar gekregen om borsten van 

menselijke cellen op muizen te laten groeien. Zie je het voor je; muizen met vrouwenborsten? 

Kun je wel zeggen, ah wat zielig, maar er zijn nooit muizen geweest die zó vaak zijn 

opgepakt, verwend en geknuffeld… 

 

Hoewel wetenschappelijk is vastgesteld dat Botox ook de hersenen verlamt, heeft geen van de 

ingespoten vrouwen enig verschil gemerkt. 

 

Luchtverfrissers blijken gevaarlijk voor de gezondheid, er zitten kankerverwekkende stoffen 

in. Maar toen mijn vrouw vanochtend na mij het toilet in ging hoorde ik haar roepen; Mijn 

God! Dan maar dood, alles beter dan dit!  

 

Bij de verkiezing van „de grootste Nederlander aller tijden‟ is Johan Cruijff van de laatste 10 

de enige levende. Tja, dat geeft hem natuurlijk wel een enorme voorsprong bij de bikinironde. 

 

Wilders wil „Nederland teruggeven aan de Nederlanders‟. Die slogan slaat natuurlijk nergens 

op, maar het klinkt een stuk sympathieker dan: de buitenlanders teruggeven aan het 

buitenland.  

 

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Personal Assistent Rebecca Loos heeft aan die paar 

nummertjes met Beckham 1,2 miljoen verdiend. En wat hebben die hoeren aan de 

Theemsweg aan het bezoekje van Rob Oudkerk overgehouden? Tien euro en elkaars platjes!  

 

Gelezen? Agent schiet in zijn eigen been. Ja, bij zichzelf mikken ze dus wel op de benen! 

 



De Nierstichting laat weten prettig verrast te zijn dat wel tienduizend mensen zich hebben 

aangemeld als orgaandonor. Maar laten we niet te vroeg juichen. Nu moeten al die mensen 

nog dood.  


