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wanneer het wc-papier op is	
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Het is nauwelijks te geloven dat we dit 
moeten berichten. 
Bel niet naar 9-1-1 alleen omdat je geen 
toiletpapier hebt. U zult het overleven ook 
zonder onze bijstand. 
 
Feitelijk biedt de geschiedenis u andere 
opties in tijden van nood wanneer u geen 
rol kunt vinden van uw favoriete zachte, 
ultra fluwelen dubbel laags Citrus geurend 
papierweefsel. 
 
Zeelieden gebruikten oude touwen en 
ankerlijnen gesopt in zout water. De oude 
Romeinen gebruikten een zee spons op 
een stokje, eveneens gedoopt in zout 
water. We zijn een kustplaats. We hebben 
een overvloed aan zout water. 
Zeeschelpen werden ook gebruikt. 
 
Burgervaders gebruikten maiskolven. 
Koloniale Amerikanen gebruikten ook de 
kern van de kolf. Boeren gebruikten niet 
alleen maiskolven, maar ze gebruikten 
daarnaast de bladzijden van de Boeren 
Almanak. Veel Amerikanen deden hun 
voordeel met de talloze bladzijden gratis 
te scheuren uit diverse catalogi zoals Sears 
en Roebuck. De Sears Kerstcatalogus, vier 
keer dikker dan de normale catalogus, 
hield een gezin van 3 personen 
schoongeveegd van december tot voorbij 
Valentijnsdag (14/2); of voorbij Saint 
Patrick's Day (17/3) als ze zuinig waren. 
 

 
 
 

 
 
Verder: er zijn van zelf sprekend altijd 
alternatieven om aan toiletpapier te 
komen. Supermarkt-kwitanties, kranten, 
vodden, veters, katoenbollen, en de lege 
toiletrol die nu nog op de houder zit. Plus, 
er is een variëteit aan bladgroen dat u 
veilig kunt gebruiken. Mother Earth News 
magazine zal je zelfs vertellen hoe je je 
eigen veegmaterieel maakt van een 
vijftiental verschillende bladersoorten. 
Wanneer al het andere faalt, dan hebt u 
magazine bladen. Begin met het bewaren 
van catalogi en reclames die u nu in de bus 
krijgt en gewend bent weg te gooien. 
Wees vindingrijk. Wees geduldig. Er is een 
tekort aan TP.  
Dit zal ook voorbijgaan. Maar bel niet met 
9-1-1. We kunnen u geen toiletpapier 
brengen. 
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