
dat we een stoel in 
onze neus stopten

De dagdag



NEUS
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‘ Hé, Terry,’ zei ik, ‘waarom heb je een stoel in je 
neus?’

‘Omdat het Stoel-In-Je-Neusdag  is’, zei hij. 
‘Ziet er geweldig uit, vind je niet? Kom hier, dan 
stop ik in jouw neus ook een stoel.’

‘Absoluut niet!’ zei ik.
‘Absoluut wel!’ zei Terry, 

en hij pakte een stoel en 
duwde die in mijn neus.



35

Ik weet niet of jouw beste vriend weleens een stoel 
in jouw neus geduwd heeft , maar als dat wel zo 
is dan weet je dat het niet zoveel pijn doet als je 
zou denken. En het ziet er inderdaad behoorlijk 
geweldig uit.

‘Ben je blij?’ zei Terry.
‘Zeker weten!’ zei ik. 

‘Ik ben zo blij dat ik zin 
heb om te zingen!’ 

‘Laten we het Ik-heb-een-
stoel-in-mijn-neuslied zingen!’ 
zei Terry.

‘Oké’, zei ik. ‘Hoe gaat dat?’
‘Dat weet ik nog niet’, zei Terry. 

‘Dat verzinnen we wel als we gaan zingen. 
Klaar? Af!’

We ademden allebei heel diep in en begonnen 
te zingen.

Wat heb ik in mijn neus? Een stoel!
En ja, dat i s precies wat ik bedoel.
Ik heb zo’n lekker zorgeloos gevoel.
Want wat heb ik in mijn neus? Een –
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‘Een stoel?’ zei Bill de postbode, die aan kwam 
lopen met een groot pakket in zijn handen.

‘Ja!’ zei ik. ‘Hoe wist je dat, Bill?’
‘Ik ben heus geen genie,’ zei postbode Bill, ‘maar 

ik zie dat jullie allebei een stoel in je neus hebben en 
het is natuurlijk ook Stoel-In-Je-Neusdag, dus 
ik verbind het een met het ander. En ik dacht: als er 
iemand op Stoel-In-Je-Neusdag een stoel in zijn 
neus stopt, dan zijn Terry en jij het wel.’
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‘Wil jij misschien ook een stoel in 
je neus, Bill?’ zei Terry.

‘O nee’, zei Bill. ‘Ik moet nog 
heel veel post bezorgen. Ik 

heb het veel te druk om 
stoelen in mijn neus te 
stoppen.’
‘Het duurt niet lang’, zei 
ik, en nog voor ik mijn 

zin af had gemaakt, duwde 
Terry een stoel in Bills neus.

‘O… eh…’ zei Bill een beetje verbaasd. ‘Als ik 
niet beter wist, zou ik zeggen dat ik een stoel in 
mijn neus heb!’

‘Dat heb je ook!’ zei ik. ‘Laten we het liedje 
zingen!’

Dus we maakten er nog een coupletje bij.

Eén stoel, twee stoelen,
drie stoelen erin!
Drie stoelen! Drie neuzen!
Erin, in, in!
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Net toen we klaar waren met zingen, kwam Jill 
eraan, en zij had ook een stoel in haar neus!

‘Hoe wist je dat het Stoel-In-Je-Neusdag was, 
Jill?’ zei ik.

‘Omdat ik jullie hoorde zingen!’ zei Jill. ‘Dat 
klonk vrolijk, dus ik kwam langs om mee te gaan 
doen.’

We verzonnen nog een couplet van het lied en 
zongen dat allemaal samen. 
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Hoera voor alle stoelen!
Compleet en helemaal!
Stoelen doen het goed in neuzen
en dat vinden we allemaal!

En toen kwam de Slurfi nator binnen en we stopten 
een stoel in zijn slurf en verzonnen een extra lang 
couplet van het lied, dat paste bij de extra lange 
slurf van de Slurfi nator.

Voel je je verdrietig
of niet zo heel bli j,
stop een stoel in je neus,
dan trekt het weer bi j!
Stop een stoel in je neus,
vandaag i s de dag!
Stop een stoel in je neus,
zolang het nog mag!

Tamboerijn
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En toen kwamen Edward 
Schephand, Mary 

Lollypoppins, de Verfi jnde 
Vis, Knijp de Knijper, 

Supervinger, Pinkje en 
alle pinguïns binnen, 

en raad eens? Ja, klopt 
– we duwden een stoel in 

hun neus en zongen alle coupletten van ons lied 
opnieuw en opnieuw en opnieuw, zo hard als we 
konden, de hele verdere rest van de dag en de nacht.




