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Wie heeft nog nooit een mopje verteld over gierige Nederlanders of 
over de slechte autorijkunsten van de Italianen? U moet zich niet 
schuldig voelen, lachen met buurlanden komt overal in Europa voor. Er 
zijn zo veel moppen dat een 28-jarige Brusselaar een volledig boek kon 
wijden aan de materie. En wij Belgen zijn een populair doelwit, zo blijkt! 
 
Als er iets duidelijk wordt uit het boek “De qui se moque-t-on” van Romain Seignovert, 
dan is het wel dat alle Europeanen lachen met hun buren. Zo vertellen ze in 
Scandinavië voornamelijk mopjes over de andere noordse bewoners. Finnen 
bijvoorbeeld hebben het vaak op de Zweden, hun directe buren gemunt. Ze stellen hen 
voor als domme mensen met geen gevoel voor humor. “Wat is het verschil tussen 
Zweden en Finnen? De Zweden hebben tenminste toffe buren!”, is daar een vaak 
gehoord geintje. 



Spanje versus Portugal 

Ook op het Iberisch schiereiland schieten de grappen heen en weer. Na jaren van 
politieke strijd om de macht op het eiland hebben de Spanjaarden en Portugezen 
tegenwoordig een goede relatie. Maar de culturele verschillen tussen beide groepen 
blijven een bron voor vertier. Zo zijn de Portugezen volgens het boek behoorlijk 
introvert, wat uiteraard bijzonder contrasteert met de uitbundigheid van de Spanjaarden. 

Bovendien vinden de Spanjaarden het uiterlijk van de Portugezen ook maar niks. 
“Portugal is het enige land ter wereld waar een man zijn minnares lelijker is dan zijn 
vrouw”, hoor je daar vaak. De Portugezen op hun beurt kunnen evenmin het lachen met 
hun ‘arrogante grote broer’ laten. “Hoe herken je een Spanjaard in een bibliotheek? Hij 
is de enige die op zoek is naar een wereldkaart met de titel Madrid”, bijvoorbeeld. 

Domme Belgen 

Maar als het over ons gaat dan hebben alle Europeanen wel mopjes klaar. Zo zouden 
we niet bijzonder snugger zijn. De Franse dichter Charles Baudelaire schreef in 1864 
zelfs: “Alle Belgen hebben een lege schedel. Er bestaat geen uitzondering op die regel.” 
Een echt mopje uit Frankrijk: Twee Belgen rijden met een vrachtwagen als ze plots 
onder een brug moeten rijden. Aan de brug hangt een bordje: maximaal vier meter 
hoog. De Belgen stappen uit en meten de hoogte van de vrachtwagen: zes meter. “Wat 
zullen we doen?”, vraagt de ene. “Goh, we rijden door. Ik zie toch geen politie”, 
antwoordt zijn kompaan. 

Bij de Nederlanders hebben we al langer de bijnaam ‘Domme Belgen’. Ze kunnen het 
niet laten om te lachen met onze onhandigheid en domme acties, al zou hun humor 
volgens het boek door de jaren heen wel geëvolueerd zijn, aldus Romain Seignovert. 
Een mopje uit Nederland: “Waarom werd Jezus niet geboren in België? God kon geen 
Drie Wijzen vinden in België.” 

In Zwitserland ziet Romain Seignovert dezelfde humor als in Frankrijk. Opmerkelijk is 
dat de Franstalige Zwitsers Belgen viseren, terwijl Duitssprekende Zwitsers vooral 
moppen maken over de Oostenrijkers. In het land van de Gruyère vinden ze ons ook 
maar dommerds. “Wist je al dat de Belgische minister van Mobiliteit een nieuw 
verkeersbord heeft ingevoerd? Einde van de rotonde!” 

En dan zijn er nog de mopjes die geen echte herkomst hebben. Twee voorbeelden van 
Romain Seignovert: “Waarom hebben de Belgen frieten en heeft de Arabische wereld 
olie? De Belgen mochten eerst kiezen”. Of “Wat doen Belgische moeders als het water 
van het babybadje te warm is? Een paar handschoenen aandoen.” 

Lachen met de Nederlanders en de Fransen 

En met wie lachen wij dan vooral, vraagt u? Met onze noorderburen en Frankrijk 
natuurlijk. Bij deze, om uw moppentrommel aan te vullen. “Waarom zeggen ze in het 
Frans “aller aux toilettes” en niet naar het toilet? Omdat je in Frankrijk meerdere 
toiletten moet bezoeken voor je een proper exemplaar vindt.” Of: “Waarom houden 
Nederlanders zo van Belgenmoppen? Omdat ze goedkoop zijn.” 


