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Imkerscursiefje 4 

Limericks 

Boekenweek 

 Een boekenverslaafde in een imkersstreek 
voelde tijdens het lezen een steek. 
’t Kon geen boekenwurm zijn, 
want die heeft geen venijn. 

't Bleek de beet van een biblio-teek. 

Uit het leven gestapt 

Een imker uit de imkersbond 
Zat met een depressie aan de grond 
Hij passeerde een uitvaarthuis en las toevalligerwijs 
- Koopjes: kisten aan halve prijs! 
Toen sprong hij zonder enig affront in de afgrond. 
 
 Geheugenverlies 
 
Een dar uit Spa 
Dacht: ik pak haar weldra, haha! 
En vloog met moedertje zo hoog 
Dat zijn pijltje naar beneden boog 
Toen dacht hij: Tja, vergeten die viagra! 

Varroa 
 
Een imker uit Sluis 
Had veel last van één muis 
Noch muizeval noch kat(er) kon ze pakken 
De imker liet toen het mul van bijenkast op de muizeval 
smakken 
En zei: “Wacht ‘ns, ik zal je besmetten met de varroaluis!” 
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King Kong 
 
King Kong zocht wat zoet 
En in al zijn overmoed 
Klopte hij zich op de borst als ware hij koning   
vóór een bijenkast met de vraag naar honing 
en kreeg als beloning 101 prikken voor zijn hoogmoed. 

De mooiste 
 
Er was eens een koningin, de mooiste van het land 
Ze zette alle bijen naar haar hand 
Ze droeg een kroon van een opalitplaatje 
Maar wrong zich toch in elk gaatje 
Niet om te leggen maar te liggen als in een ledikant. 

Dar 
 
Er was eens een dar  o zo verliefd 
en een jonge koningin, door andere darren ook zo geliefd 
Hij vroeg haar: blijf je altijd aan mijn zij, lieve lieve bij? 
Natuurlijk, lieve dar,  maar dan ontmaagd je mij! 
Zij aan zij doken ze uit de hemel: zij in de kast en hij in de kist, 
asjeblieft! 
 
Christus 
 
Het steekt niet op een steek 
Zo orakelde de dappere imker in de paasweek 
Christus op het kruis heeft nog meer afgezien 
13 snode stekelbijen hoorden dat clandestien 
En bezorgden hem elk een breisteek gevolgd door een 
donderpreek! 
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Duizendpoot 
 
De poetsbijen hadden heel de woning gepoetst met waspoets 
“Nou, zei moeder de vrouw, dat verdient wel iets zoets!” 
En ze stuurde de haalbijen erop uit 
Naar citroen-, boerenworm- en bonenkruid 
toen onverhoeds een paar vuile duizendpoten binnen 
drongen en dan nog barrevoets! 
 
Castratie 
 
Een imker uit Beveren 
Stond naast zijn hal te urineren 
Een bij had dat geroken 
en heeft  hem gestoken 
’t Was nog erger dan castreren! 
 
Hair 
 
Een bijenhouder uit Menen 
had verschrikkelijk veel haar op zijn benen. 
Maar de bijen van de man 
die hielden  daar niet van 
en legden hem het vuur aan de schenen 

Toch weeral geen seks zeker! 

 Een imker en een imkerin 
Hadden er duidelijk pret en zin in 
Hun zinsverbijstering ging alle perken te buiten 
Geen geneerde zich ofschoon geen gordijn voor de ruiten 
Ze slingerden 400 kg honing: is dat niet min? 

 



4 

 

 

Maagdelijk 

Imker X uit Ternat kwam net uit bad 
Schreef zijn limerick in het klad 
Het glanzend papier om te beschrijven 
Met veel kruisjes en zessen en vijven 
Bleef een maagdelijk blad. 
 
 
23u55 
Ik schuif nu mijn dichtersveer op zij 
Want vrouwtje onder de bedsprei vraagt mij 
Ik vouw mijn bril 
En roep schril: 
“Jááá-aaaa, ik kom aanschuiven tegen je bil en je dij!” 

Slaapwel!   Limmerikse poëzie 

Van Eylenbosch Charlie 


