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Mijn zus werkt bij de supermarkt.  

 
 

 

 

 

 

 

Vakkenvullen voor extra zakgeld. Waarmee ze meer 

make-up en kleren kan kopen, die ze volgens mij 

helemaal niet nodig heeft. Maakt mij verder niet uit,  

ik vind het heel relaxed dat ze vrijdagmiddag en 

maandagavond nooit thuis is.  

 

Kan ik lekker op de chillste plek op de bank hangen, 

met mijn benen uitgestrekt. En kan ik de baas zijn over 

de afstandsbediening.  

 

Wanneer mijn zus thuiskomt na haar baantje is ze 

meestal hartstikke gaar en verdwijnt ze snel naar haar 

eigen kamer boven. Ik zeg: prima zo’n baantje. 



Vrijdag de 13e kwam ze na het werken thuis en 

begon ze veel te praten! En iedereen moest luisteren. 

Want het was echt BIZAR en NIET NORMAAL en het 

SLOEG HELEMAAL NERGENS OP en ze werd er 

HARTSTIKKE DUIZELIG van en IEDEREEN IS GEK 

GEWORDEN!!! Want de mensen hadden in drie uur 

bijna de hele winkel leeggekocht.  

 

                                                        

Het leek wel kerst, zoveel kocht iedereen. Alleen dan uit 

blik en plastic: bonen, afbakbrood, lang 

houdbare melk. En WC-PAPIER! Dat rek was het 

eerste leeg. Eerst konden ze dat nog aanvullen, maar 

een uur later kon dat niet meer: alle rollen waren op. 

Mensen die altijd voor één persoon boodschappen 

deden haalden zestien rollen wc-papier. Of 2x 16. Of 

3x…  

 

Ik had mijn zus nog nooit zo lang achter elkaar horen 

praten. Toen ik vroeg of er nog diepvries 
loempia’s waren – toch ook best belangrijk – rende 

ze stamp-voetend naar boven… 



 
 
 

Totale gekte bij het schap 

met wc-papier ‘Mensen 

weten zelf ook niet 

waarom ze het doen’ 
AD, 14 maart 2020 

 

Vakkenvullers die bij het lege 

winkelschap worden opgewacht door 

klanten die een jaarvoorraad aan wc-

papier willen inslaan. Het is sinds deze 

week de nieuwe realiteit in 

Nederlandse supermarkten.  

 

Vanaf het moment dat premier Mark 

Rutte donderdag nieuwe maatregelen 

bekendmaakte tegen verspreiding van het 

coronavirus, zijn mensen aan het 

hamsteren geslagen. Pasta, 

blikconserven, Paracetamol maar vooral 

wc-papier dus. Grote familiepakken 

worden opgestapeld in winkelwagens uit 

angst straks zonder te zitten. 

 

 
 
 
 

Vraagje: Zeg eens eerlijk, hebben jullie  
     ook gehamsterd?   
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Kids in het park 

 

  Hebben jullie het nieuws al gehoord?    
 

    Jazeker, we moesten van mijn vader                       
    allemaal om 7 uur voor de buis zitten.   
 

        Het lijkt wel oorlog!  

    Ja, ik word er wel een beetje bang van.                 
 

Een virus uit China. Is het niet gewoon een          
griep? De Spaanse griep, de Mexicaanse  
griep, en dan nu de Chinese griep.  

     

     Tapas, taco’s, bami, ik vind ’t allemaal lekker.         
 

             Volgens mij ben jij niet helemaal lekker.  
    Het gaat hier om een virus, hè!   

 

 

 

‘ 

 

 

 



  Volgens mijn vader komt het van de vleer- 
muizen uit China, die verkopen ze daar op  
de markt en toeristen eten dat.    

 

Wat een onzin, mijn vader zegt dat het               
expres verspreid is. De Chinezen hebben  
een antivirus en dat moeten wij dan  
kopen voor heel veel geld.    

 

      Ik moet gaan, mijn kamer schoon maken.           
      Moet van mijn moeder. Alles ontsmetten 

met Dettol...     
 

         Ik ga ook, moet Bella nog uitlaten. Ik ben 
altijd de klos, mijn zus doet het nooit…   

 

  Tot ziens!      
 

          Mazzel – Lator – Until we meet again…           

  

 

 

 

 

 

 


