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Snuifparafernalia

DE KURIPE
De Kuripe is een snuifbuis die gebruikt wordt tijdens 
sjamanistische ceremonies voor het snuiven van rapé, 
een kruidenextract uit het Amazonegebied met als 
hoofdbestanddeel tabak. De ene kant van de buis 
wordt in je neus geplaatst en de andere in de mond van 
de sjamaan die de rapé diep je neusholtes inblaast.

Ligt er een verdwaald bankbiljet opgerold op tafel, dan weet je genoeg: 
er wordt gesnoven. Sleutels en bankbiljetten behoren tot het meest 

populaire snuifgerei. Logisch: ze zitten meestal in je zak. Maar er bestaan 
zoveel meer snuifattributen. Een kleine greep uit de mogelijkheden.

TOILETROLHOUDER
Het klinkt niet hygiënisch maar sommige gebruikers 
zweren bij een metalen toiletrolhouder als snuifbuis. 
Hij is misschien wat lang, waardoor je harder moet 
snuiven, maar hij gaat lang mee. Bovendien kun je 
hem uitkoken. Uiteindelijk best hygiënisch. 

 SCHEURBLOK
Met een scheurblok wegwerpsnuifpapiertjes hoef 
je je helemaal geen zorgen te maken om de hygiëne, 
want er is genoeg voor iedereen. Daarbij is het pa-
pier zacht voor je tere neushuis, voorkom je kleine 
wondjes en infecties als neusherpes of hepatitis C. 
Mits je je papiertje niet deelt uiteraard.

 SPATELTJE
Met dit spateltje bereik je de 
verste uithoeken van je diepste 
drugszakje. Hij wordt ook wel 
gebruikt bij de testservice om 
kleine hoeveelheden snuifwaar 
te wegen en testen.

 OORBELLEN
Vaak wordt geheimzinnig gedaan over 
het snuifritueel, op wc’s of in zijkamers. 
Maar er zijn ook mensen die hun hobby 
met trots dragen, en de show stelen met 
een sieraad. Bijvoorbeeld met deze 
Mexicaanse oorbellen.

SNUIFKIT
Waarom niet je hele snuifkit volledig bij de 
hand? In dit leren buideltje zit alles wat de 
snuiver blieft. Ontspan en neem de tijd voor 
wat lijntjes, pak je spiegeltje erbij en hak niet 
met je verlepte zorgpas maar met een blin-
kend mesje. Zelfs een briefje van vijftig kan 
niet tippen aan je goudkleurige snuifbuisje. 
En heb je minder tijd? Dan schep je wat uit
je poederhouder – aan de dop zit een 
schepje vast.

PAPIERGELD

Papiergeld is vies, schreef 
Scientific American eerder dit 
jaar. Onderzoekers vonden 
micro-organismen op bankbiljet-
ten die griep, verkoudheid en 
voedselinfecties als salmonella 
veroorzaken.  
 
Ook de Staphylococcus aureus, 
een bacterie die op onze huid en 
in de neus leeft, vertoeft goed 
op papiergeld. Een bacterie die 
weinig kwaad doet, behalve als 
hij belandt op beschadigde huid 
of op je slijmvliezen, waar hij tot 
infectie kan leiden. Niet handig 
om hem in je neus te stoppen 
dus. Maar als je dan toch voor 
geld kiest, neem dan het duurste 
biljet. Dat is het minst van hand 
op hand gegaan.
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