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  Geachte lezers, 

 

Heel lang geleden, wij noemen dat tegenwoordig ‘vroeger’ 
of het ‘oude normaal’, moest je ook wel eens niesen. Je 
nieste dan met een beetje geluk aan opvoeding met je hand 
voor de neus ter voorkoming dat het snot bij je 
overbuurman terecht zou kunnen komen. Van aerosol 
hadden we niet al te veel kaas van gegeten en het boeide 
ons ook niet veel.  
 

Bij een volle gezonde haaaa-

haaaa-tsjoe volgde steevast 

“gezondheid” of “proost”. 

Dat laatste kan vandaag de 

dag enige risico’s met zich 

meebrengen voor je 

persoonlijk welzijn. Had jij 

en je medemens om je heen 

echt geluk dan haalde vader 

op tijd zijn rode zakdoek uit 

zijn broekzak en hield deze 

voor je neus en mond met 

als gevolg een ingetogen ha-

tsjoe, werd het stevig 

snuiten van de neus een 

passend ritueel, gezondheid 

of proost, en de 

aerosolletjes, bacilletjes en 

andere ziekteverwekkers 

verdwenen vrijwel direct in 

de pantalon van Pa. Hoe dat 

verder evolueerde in de 

broekzak van Pa blijft alsnog 

een raadsel. Toen kwam de 

eerste papieren zakdoek en 

met een stevig haaaaaa-

tsjoe scheurde het zakdoekje 

en werd het een hopeloos 

stukje papier zonder een 

doeltreffende werking. Ook 

het snuiten van een 

snotneus werd een ramp. 

Vandaag de dag bestaat zo’n 

papieren snotlap uit 

Fractal     

 
 
 
 

HAAAAA-TJOE, DE SNOTLAP VAN PA 
  

 Allemaal in de snotlap van Pa 



 

meerdere lagen en is deze 

bestand tegen het stevig 

snuiten van de neus.  

Het papierenzakdoekje 

verdwijnt dan in de afvalbak 

en als die goed is afgesloten 

dan hebben we geen last van 

de aerosol en andere troep. 

Zelf neem ik een iets groter 

velletje van de keukenrol en 

dat gaat direct de vuilbak in. 

Doei aerosol.  

  Nu hebben de leiders van dit  

  land, Rutte en De Jonge in al  

  hun wijsheid, of wat daarvan 

  over is, besloten dat als je in  

  een volle winkel staat dat je  

dan in de binnenkant van je 

elleboog moet niesen. Wie 

weet wat er met de aerosol 

gebeurt op de mouw van je 

kleding mag het mij zeggen. 

Alles wat je in de binnenkant 

van je elleboog niest gaat zo 

de winkel in. De kleine 

kinderen hebben het meeste 

last van.  

 

Ik denk dat de rode snotlap 

van Pa niet eens zo slecht was.  

 

 

 

 

 
O ja, je neus snuiten doe je in het bonnetje van de winkel.  

 
Succes 

Peter 


