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Zou ik nog meer snoep eten?
Wat zit er in mijn kast?
Mag ik mama storen als ze in de badkamer zit?
Zou ik de hond verkleden?
Hoe lang moet ik mijn tanden poetsen?
Moet ik hiermee gooien?
Heb ik de wc doorgespoeld?
Moet ik bestek gebruiken?
Ga ik zeuren of niet?
Hoeveel koekjes zou ik eten?
Zou ik opstaan of niet?
Waar ligt mijn andere schoen?
Zou ik mijn haar knippen?
Hoe word ik een ninja?
Zou ik mijn huiswerk maken?
Wat moet ik tegen papa vertellen?
Zou ik dit in mijn mond stoppen?
Moet ik mijn kamer opruimen als mama dat zegt?
Welk spelletje ga ik in het speelkwartier spelen?
Hebben tosti’s een eigen vakje in de voedingsdriehoek?
Wat moet ik aantrekken bij mijn nieuwe schoenen?
Wat is dat voor spul op mijn bord?
Hoe moet ik mijn frustratie uiten?
Wat moet ik met dit plasje doen?
Hoe val ik weer in slaap?
Zou ik in mijn neus peuteren?
Welke geluiden zou ik op de achterbank gaan maken?
Wanneer zou ik mama vertellen dat ik moet plassen?
Moet ik opletten in de klas?
Waar moet ik naartoe rennen?
Met welke kleur viltstift zou ik op de muur gaan tekenen?
Zou ik dit opeten?
Wat zou ik doen met een gigantische robot?
Zou ik nog een keer naar ‘Frozen’ kijken?
Houd ik van mijn ouders?
Zijn we er bijna?

Hallo,
Ouders snappen er helemaal niets van.
Dat meen ik. Helemaal niets.
Als je probeert je kroost naar buiten te krijgen,
worden ze zo traag als een slak. Bij het avondeten
blijkt je kind zijn lievelingseten om onverklaarbare
redenen opeens walgelijk te vinden. En als je je
zoon of dochter helpt bij het aankleden, kan dit
uitmonden in een discussie over de vraag of een
eekhoornkostuum wel of niet de passende kleding
is voor een bezoekje van tante Bea. Het lijkt erop
dat de wetten der logica niet van toepassing zijn
op het denkproces van je kind.
Maar dat zijn ze wel.
Kinderen gebruiken een verfijnde, intellectuele
methode… nou ja, niet echt verfijnd en al helemaal
niet intellectueel, maar ze hebben zeker een
manier om dingen uit te zoeken, zoals met welke
viltstift ze op de muur moeten tekenen, of hoe
veel zoetigheid te veel is. In dit boekje vind je
fascinerende voorbeelden van alledaagse situaties
waarmee kinderen te maken krijgen en de manier
waarop ze hun… laten we het hun unieke,
innerlijke dialoog noemen, toepassen zodat ze
de op dat moment voor hen juiste weg inslaan.
Natuurlijk kan dat op elk moment weer veranderen.
Het zijn kinderen en geen robots. En robots doen
wat je hen vraagt.
Dus de volgende keer als je kinderen iets doen
waardoor je denkt dat ze gek zijn geworden,
hondsdol of gewoon bezeten, blader dan eens
door dit informatieve boekje. En zelfs als je kind
echt bezeten is, weet je nu in ieder geval dat een
demon kleine Kevin niet ertoe heeft aangezet om
zijn blokkendoos van de trap te gooien. Nee, dat
heeft hij helemaal alleen besloten.
						
—David Vienna
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Een hele zak
gummibeertjes

IJs met
chocoladesaus

Hoe voel je je?

Drie cupcakes

Een hele
chocolade
paashaas en/of
Kerstman

Knettersnoep
en cola

ETEN ?

MEER

Wat heb je vandaag gegeten?

Zou
ik nog
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STOPPEN.

Het is misschien
beter om nu te

Nee, ik vind dit
fantastisch genoeg.

Ik zou mijn playmobil
verkopen om me
altijd zo te voelen.

Wil je je nog
FANTASTISCHER
voelen?
Hoe
klinken die?

Ik kan kleuren
horen.

Ik kan niet meer
duidelijk praten en ik
begin stuiptrekkingen
te krijgen.

Was dat
lekker?

Zoals die Sinterklaasavond toen
ik al mijn snoep
in één keer heb
opgegeten.

Alleen maar naar Kopenhagen?

Daar zeg je wat.

Ik heb gehoord dat
ze op de NoordIk heb op de
pool een zuurstok- bank overgegeven.
kenbos hebben! Dat was echt walgelijk.

Ik heb op de bank
overgegeven. Dat was
supervet.

Als stemmetjes
Als carnavalsmuziek, die me zeggen dat
maar dan een beetje ik al mijn blokken
g
g
griezelig.
van de trap moet
gooien
gooien.

Alsof ik naar
Kopenhagen zou
kunnen rennen.

Als de Griekse god van
FANTASTISCHHEID

WAT ZIT ER IN MIJN

KAST?
Wat zit er in mij

IS HET OVERDAG
OF 'S NACHTS?

8

Overdag

's Nachts

KLEREN
EN ZO

EEN MONSTER
DAT KLEINE
KINDEREN OPEET
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Wat doet ze daar?

Mag ik
mama storen
als ze in de
badkamer
zit?
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Mama
storen.

ZICH KLAAR
MAKEN VOOR
HET WERK

Mama
storen.

EEN GROTE
BOODSCHAP!

Mama
storen.

ZICH
VERSTOPPEN

Over de Auteur
David Vienna is de schrijver van ‘Calm the f*ck down’,
‘The only parenting technique you’ll ever need’ en
‘Drinks for mundane tasks’. Hij is ook de bedenker
van ‘The daddy complex’, een website waar hij schrijft
over alles wat er misgaat met hem, zijn vrouw en zijn
tweelingzoontjes. Men noemt hem ook wel de Hunter
S. Thompson van papabloggers, wat ze daar ook
mee mogen bedoelen.

