
Doe mij nog 
maar een mop!

Misschien 
kun je beter 

een muis 
gebruiken?

Frank van Pamelen



Napoleon is verdrietig.

Zijn schoothond is plotseling weggelopen.

Het beestje blijkt onvindbaar.

‘Zal ik een aanplakbiljet maken?’ vraagt zijn assistent. ‘Of een 

advertentie in de krant plaatsen?’

‘Doe niet zo dom,’ zegt Napoleon. ‘Mijn hond kan toch helemaal niet 

lezen?!’

Hond 1
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Het schip de Titanic botst tegen een enorme ijsberg en zinkt.

IJs

Ik vroeg om een klein ijsklontje. Een KLEIN ijsklontje!
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De moordenaar van president Lincoln krijgt vandaag in de 

rechtbank zijn straf te horen.

‘Veertig jaar cel,’ zegt de rechter. ‘Heeft u daar nog iets aan toe te 

voegen?’

‘Nee,’ antwoordt de moordenaar. ‘Haal er liever maar iets af!’

Rechter
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Een Romein klaagt tegen een andere Romein.

‘De slaaf die je me vorige maand verkocht hebt, is overleden.’

‘Dat is vreemd,’ zegt de ander. ‘Dat deed hij bij mij nooit.’

Slaaf

Circus

Gaat u toevallig naar het circus?

Nee helaas, ik moet gewoon werken vanavond.
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Het is een warme dag in Egypte.

In de haven ligt een schip met twintig roeiers.

Opeens rent er een boodschapper aan boord.

‘Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat willen jullie als 

eerste horen?’

‘Het goede nieuws!’ roepen de roeiers.

‘Morgen komt Cleopatra bij ons aan boord.’

‘Wauw! Daar willen wij wel voor roeien!’

‘Dat zal wel nodig zijn,’ zegt de boodschapper. ‘Het slechte nieuws is 

namelijk dat ze wil waterskiën.’

Cleopatra



Twee mannen staan op het Binnenhof in Den Haag.

‘Hier zetelt onze regering,’ wijst de één.

‘Oké,’ zegt de ander. ‘En hoeveel ambtenaren werken hier dan?’

‘Iets meer dan de helft.’

Werk
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Grondwet
Waar werd de eerste Nederlandse grondwet ondertekend?

Som
Lisette en Thomas eten eerst drie dagen achter elkaar vier taarten per 

dag. Daarna eten ze zeven dagen achter elkaar negen taarten. Wat is 

dat bij elkaar?

Raadsels van Einstein

Onder aan het papier.

Twee keer ontzettende buikpijn.



Welk dier schrijf je met een d?

Het is geel en het rijdt achter een personenauto.

Wat is het grafschrift van een robot?

Dier

Geel

Robot

Eend.

Een banaanhangwagen.

Roest zacht.
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Jonathan reist voor het eerst met de stoomtrein naar Londen. 

Onderuitgezakt kijkt hij naar buiten, met zijn voeten op de bank 

tegenover hem.

Dan komt de conducteur binnen. Die wijst boos naar Jonathans 

schoenen.

‘Zeg jongeman, dat doe je thuis toch ook niet?’

‘Nou én?’ antwoordt Jonathan. ‘U knipt thuis toch zeker ook geen 

kaartjes?’

Trein
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Orakel
Dat was behoorlijk schrikken gisteren.

Het orakel vertelde dat mijn vader zou overlijden. 
Dus ik ging meteen naar hem toe natuurlijk.

Gelukkig was er helemaal niets aan de hand.
Alleen de buurman was plotseling overleden.

Hoezo?

Tuurlijk ...
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Sluit aan bij leesmethode

Is geschiedenis om te lachen? Zit er humor in de historie? Jazeker!

In Doe mij nog maar een mop! kun je grinniken om grappen over 

Napoleon, schateren om een schoolklas in de oertijd, lachen om 

ludieke Grieken en rare Romeinen, om uitvinders en wereldleiders 

en nog veel meer.

Een historisch leuk moppenboek!
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846


