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Me Ome Tonnie
Me Ome Tonnie had veel platen en hij was een diskjockey.
Hij was misschien al wel 35 jaar maar woonde gewoon nog thuis bij
oma en opa in Rotterdam waar ik beschuit met aarebeie en eierkoeke
kreeg.
Hij had een heel hoog stemmetje wat vreemd klonk bij een volwassen
man en hij stonk uit zijn mond denk ik.
Maar dat had net zo goed misschien ook wel de geur van zijn kleding
kunnen zijn.
Me Ome Tonnie meurde naar natte oude bladeren gemend met dode
bever en een vleugje braaksel.
Hij had een vieze vettige lange baard met bijpassend vies vettig vuil
lang zwart haar.
En hij droeg vieze vettig vale spijkerbroeken.
Maar hij draaide wel goeie muziek en was superaardig voor mij en voor
het hondje wat ze hadden.

Me Ome Tonnie (een pagina waar je met je eigen oom kunt praten
over muziek (het maken ervan of het luisteren ernaar), en in de lege
tekstballon kun je zelf invullen welke muziek jullie graag samen
luisteren)

Oom Peter Palingboer
Oom Peter Palingboer kende ik uit het café waar ik vaak een flesje
prikdrank van hem kreeg of een muntje voor het biljart.
Hij maakte altijd grappen was altijd erg vrolijk en liet je zo uit het raam
klimmen terwijl de kroeg vol stond.
Oom Peter was een heuse echte boef want we hebben hem ooit eens in
de gevangenis opgezocht.
Maar of ie werkelijk een professionele boef was weet ik niet zeker
want hij had niet eens een gestreepte gevangenis pyjama aan zoals de
Daltons.
Wat ik wel zeker weet tot op de dag van vandaag is dat ik blijf
fantaseren over waarom hij opgesloten zat.
Was hij een ontvoerder van ouwe omaatjes, had ie een kind geslagen,
had ie geld gestolen bij een bankoverval, reed ie te hard met een kapotte
fiets door rood licht...
Of had ie iets te veel verhalen verzonnen...

Oom Peter (een pagina waar je met je eigen oom kunt praten over wat
het ergste is wat je ooit hebt gedaan of gezien, en in de lege tekstballon
kun je zelf invullen wat jullie het lelijkst vonden)

Oom Servaas
Oom Servaas was een rus, tenminste dat denk ik.
Want hij had een hele grote volle dikke witte baard met veel wapperend
wit haar dat netjes geborsteld was.
Dat wist ik wel zeker.
Die enige twee dingen die ik ooit over hem hoorde waren; dat hij de
grote broer was van mn vader en dat hij een grimeur was.
Hij werkte bij het toneel en theater en schminkte mensen en maakte
pruiken voor ze.
Toen ik Oom Servaas voor het eerst zag deed hij me denken aan zowel
Sinterklaas als de kerstman tegelijk.
Maar hij was dan zeg maar een soort van jonger en kleiner broertje van
die twee.
Zonder de cadeaus.
Mijn oma vergiste zich altijd in de namen van alle jongens van de familie en dan noemde ze mij ook wel eens Anthon of Stephan of Servaas.
Maar nooit Robert.

Oom Servaas (een pagina waar je met je eigen oom kunt praten over
theater/film/dans/zang en in de lege tekstballon kun je zelf invullen op
welke manier jullie graag samen beroemd hadden willen worden)

Oom Vincent
Oom Vincent, dat was ik.
Maar daar wist ik nog niks van.
Een van mijn oudere halfzussen had een kind gekregen en kwam weer
bij ons thuis wonen.
Het meisje heette Antoinette en had prachtig blond haar en een knap
snoetje.
Zelf probeerde ik een stoere puber te zijn en ging ik naar de Middelbare
school.
Ik moest haar vaak ‘s ochtends op de fiets naar haar schooltje brengen
en dan zong ik zelfverzonnen liedjes voor haar.
Hoe ze weer thuiskwam kan ik me niet herinneren.
Maar wel dat ze de volgende dag gewoon weer achterop zat.
Voor mij was ze niets anders dan een lief kind.
Pas veel later toen ik volwassen was geworden sprak ik haar weer en
noemde ze me “Oompie”.
Dat was raar.

Oom Vincent (een pagina waarop jouw oom kan invullen wat hij zo leuk
of fijn of mooi of grappig of bijzonder aan jou vindt, maar natuurlijk
kunnen jullie dat ook samen in overleg doen e)

Zio Francesco
Zio Francesco was eigenlijk de oom van mijn vriendje en woonde in
Italië.
We waren er naartoe gegaan met zijn ouders in de auto en op de boot.
Hij had een heel kleine pizzeria in een heel klein dorpje op Sardinië.
En als we er naartoe gingen kregen we een gratis stuk pizza funghi.
Zio Francesco was een aardige man denk ik.
Hij aaide me soms over m’n bolletje en sprak dan op vriendelijke toon
woorden die ik niet begreep.
Misschien wilde hij wel dat ik ook daar kwam wonen om te komen
werken in zijn restaurantje.
Of bedoelde hij alleen maar te voelen of ik wel dik en sappig genoeg
was voor een pizza jongetjesvlees.
Of zei hij dat ik moest trouwen met een van zijn dochters omdat hij
een kleinzoon wilde die sterspeler moest worden in het nationale
voetbalteam.
Ik heb in de maand dat we er waren maar snel de taal geleerd.

Zio Francesco (een pagina waar je met je eigen oom kunt praten over
vakantie en welke buitenlandse woorden je allemaal kent en of hij er jou
nog een paar kan leren, en in de lege tekstballon kun je invullen welk
woord nuttig kan zijn in een ander land)

Oom Geert
Oom Geert ontmoette ik bij het eerste bezoek aan de familie van mn
eerste vriendinnetje.
Supernerveus zat ik aan de paastafel bij vreemde mensen.
Het was stil aan tafel en er hing een gespannen sfeertje want het
hoogtepunt kwam er aan.
Alle aandacht van de tafel ging naar 1 persoon die met een
triomfantelijke blik een eitje onthoofdde met een klap van zijn mes.
Oom Geert bracht het eitje naar zijn gezicht en sllllllurpte er met groot
genoegen en veel lawaai het halfrauwe struif uit.
Ik kokhalsde bij het zien van dit “spektakel” en kon een kreet van
walging niet onderdrukken.
De hele tafel keek nu opeens naar mij.
Opnieuw was het stil.
Ze vonden me maar een rare jongen en ik at 8 hardgekookte eieren om
me af te zetten tegen deze gorigheid.

Oom Geert (een pagina waar je met je eigen oom kunt praten over eten,
koken, drinken en alles wat maar in de keuken gebeurt, en in de lege
tekstballon kun je zelf invullen welk voedsel volgens jullie de meeste
rommel maakt)

Bung Joël
Van Bung Joël dacht ik altijd dat het woord “bung” oom betekende maar
begreep ik later toen ik zelf Bung Vincent werd dat het niets anders was
dan “broer, of grotere broer”.
Ik neem aan dat hij ook wel een oom van iemand is geweest maar misschien waren we te jong om dat toen te begrijpen.
Bung Joël heeft me wel een belangrijke les geleerd die ik toch wil delen.
Toen we ooit met hem in de bus zaten deed hij een rekensom voor.
Het was zoiets als 18-9.
Hij bleef erbij dat de uitkomst 10 was en sprong hoog en laag.
Toen ik hem na een aantal keer verbeteren de juiste uitkomst liet
zien werd hij stil en zei hij na enig nadenken alleen maar: “Oi, eigen
mening”.
En daar had hij natuurlijk wel gelijk in.
Je mag altijd zelf beslissen of je iets goed of slecht doet.

Bung Joël (een pagina waar je met je eigen oom kunt praten over de
eigenschappen en kwaliteiten die je bezit en waarom die belangrijk zijn,
en in de lege tekstballon kun je zelf invullen op welk punt jullie overeenkomen en eigenlijk bijna het zelfde karakter hebben)

De Verschrikkelijke Oom Vincent
Toen ik 28 was kreeg ik de zoon die ik vanaf m’n 13e altijd al wilde en
noemde ik hem Sam.
En zo werd ik opeens ook oom van zijn neefjes en nichtjes.
Gelukkig had ik al veel voorbeelden gezien van ooms.
En nog gelukkiger had ik goed begrepen wat een oom betekent voor een
kind.
Vanaf dat moment zou ik de Verschrikkelijke Oom Vincent worden.
Zo eentje die wel naar je luistert en met je praat maar je met name
zelf laat nadenken, zo eentje die grappen maakt en je af en toe op het
verkeerde been zet, zo eentje die je geheimen bewaart en tegen wie je
kunt zeggen dat ouders stom en lelijk zijn, zo eentje die je absoluut niet
wil knuffelen bij binnenkomst maar die je ook absoluut niet wil loslaten
bij afscheid, zo eentje die je snoep geeft als het niet mag en groente laat
eten wanneer het moet, zo eentje die interesse toont in je school maar
nog meer houdt van buiten spelen, zo eentje die net zoveel van muziek
en sport houdt als van zich stilletjes terugtrekken in een hoekje met een
boekje, zo eentje die op jouw verjaardag komt ook al is hij zelf jarig en
die taart vreet met de kinderen omdat hij daar kan knoeien, zo eentje
die spelletjes haat maar je wel de kieteldood geeft, zo eentje die stout
is en lief en gek en consequent, zo eentje die kunst maakt en gedichten schrijft en die het allemaal het beste weet tot een van de nichten of
neven het tegendeel bewijst.
Zo’n Verschrikkelijke Oom Vincent die je later ook hoopt te worden ook
al weet je dat zelf nu nog niet.

Oom Vincent (een pagina waarop je zelf kan invullen wat jij zo gek of
gaaf of raar of vreemd of bijzonder aan jouw oom vindt, maar natuurlijk
kunnen jullie dat ook samen in overleg doen e)

Kinderrijmpjes
&
Heropvoedings
gedichten
van
de
Verschrikkelijke
Oom Vincent

Nu even concentratie, nu met je aandacht erbij
Nu stoppen met spelen, nu kijken naar mij
Nu gaan we afspraken samen maken
Om allebei verder te geraken

Zo’n Verschrikkelijke Oom Vincent
Zo’n Verschrikkelijke Oom Vincent
Ik weet dat je hem kent
Want iedereen heeft er in de familie wel een
Maar zie je hem graag komen en ga je er graag heen?
Zo’n Verschrikkelijke Oom Vincent
Hij is heus geen nare vent
Maar met niet te snappen flauwe grappen
Die stiekem interesse tonen in jouw stappen
Zo’n Verschrikkelijke Oom Vincent
Waarvan je soms weg rent
Niet omdat ie slaat, maar te serieus praat
Geen aandacht geeft, of juist niet met rust laat
Zo’n Verschrikkelijke Oom Vincent
Van wie je ook weg bent
Omdat hij zowel jou als je ouders opvoedt
Want hij is dan wel gek maar eigenlijk ook goed

Luisteren
Volwassenen die aandacht verwachten
Luister naar de meester
Gehoorzaam aan de juf
Maar al doen ze interessant
Hun verhalen blijven suf
Luister naar je vader
Dat heb ik gister gedaan
Maar wat een onzin kraamt die man uit
Krom gelul als een banaan
Luister naar je moeder
Vandaag deed ik dus dat
Maar wat een nonsens kletst die vrouw
Andermans mening ben ik zat
Ik luister nooit meer naar ouderen
En niemand hoeft mij iets te zeggen
Want stilte zegt dan misschien niks
Maar hoeft ook niets uit te leggen
Nu hoor ik eindelijk mijn eigen gedachten

Stom, stom, stom
Stomme juf, stomme klas,
stomme meester, stomme tas.
Stomme lezen, stomme rekenen,
stomme schrijven, stomme tekenen.
Stomme aardrijkskunde, stomme muziek,
stomme geschiedenis, stomme gymnastiek.
Stomme uren, stomme lessen,
stomme lokalen, stomme zessen.
Stomme balpen, stomme schriften,
stomme boeken, stomme plakstiften.
Stomme stilzitten, stomme leren,
stomme huiswerk, stomme concentreren.
Stomme proefwerken, stomme school,
superstomme rapporten met apekool.
Alleen pauze, studiedag, weekend, feestdagen, ijsvrij,
en vakanties maken me telkens opnieuw blij.
(Stom lijkt nu misschien dom en saai
maar ooit zul je zelf wel merken
Wie van lessen leert en slim wordt
Hoeft soms later niet te werken)

Wees jezelf
Plassertjes en spleetjes
Boertjes en scheetjes
Tietjes en reetjes
Piemeltjes en sneetjes
Feitjes en weetjes
Kutjes en pikjes
Dunnetjes en dikjes
Lachjes en snikjes
Bobbeltjes en knikjes
Jijtjes en ikjes
Zo heel erg verschillend zijn we niet
Ook niet als je anders doet of eruitziet
En een beetje hetzelfde zijn we wel
Want een mens zit in een mensevel
Een meisje, een jongen
Een vrouw, een man
Laat elkaar zichzelf zijn
Gewoon omdat het kan

Grootouders
Bij opa en oma in de campingstoel
ben ik op m’n gemak
ik drink er limonade
en snoep er soms gebak
Bij opa en oma in de campingstoel
lees ik ook stripboeken
ik luister naar verhalen
en eet er pannenkoeken
Bij opa en oma in de campingstoel
kom ik pas echt tot rust
ik krijg er een knuffel
en wordt er steeds gekust
Bij oma en opa in de campingstoel
vind ik het reuzefijn
ik kom er uit voor de WC
en vrienden op het plein
Bij oma en opa in de campingstoel
voel ik me echt tevree
ik krijg er cadeautjes
en kijk er vaak teevee
Bij oma en opa in de campingstoel
word ik steeds weer verwend
ben ik hun allerliefste knul
en ook hun grote vent

Zeg rot kind
Zeg rot kind
Ga eens weg
Of verzin zelf eens iets te doen
En laat je vader nu eens met rust
Plus houd je goed fatsoen
Want ik ben druk met werk
En het huishouden erbij
Dus laat mij
Zeg stom kind
Rot eens op
Of ga eens op jezelf spelen
En laat je moeder eens in stilte
Plus kom nu niet delen
Want ik heb al vrienden
En eigen hobby’s erbij
Dus laat mij
Ik hoop jou een les te leren
Van soms eventjes niet samen
En dat je dat bij jezelf herkent
Want zeg nou zelf mn lieve kind
Ik val jou toch ook nooit lastig
Als jij met iets druk bezig bent

Geef me! Geef me!! Geef me!!!
Geef me zoet!
Al mag ik iets niet
ik doe het toch want het moet
Geef me hagelslag!
Ik ben mezelf niet
en ik verander mijn gedrag
Geef me jam!
Ik fluister niet meer
maar schreeuw met mijn stem
Geef me vla!
Ik doe maar wat
en denk zelf niet na
Geef me slagroom!
Ik werk niet mee
maar ik dwarsboom
Geef me snoep!
Ik luister niet
en ik roep
Geef me drop!
Ik ga niet slapen in bed
maar sta steeds weer op
Geef me kauwgom!
Ik wacht niet af
en ik bedel er om

Geef me chocola!
Ik aai niet
maar ik sla
Geef me koek!
Ik praat niet normaal
en ik tier en ik vloek
Geef me ijs!
Ik gehoorzaam niet
maar ben eigenwijs
Geef me taart!
Ik reageer niet normaal
want ik ben van de kaart
Geef me limonade!
Ik ben niet vriendelijk
maar ik ben een kwade
Geef me frisdrank!
Ik zit niet braaf
en spring op de bank
Geef me cake!
Ik zwaai niet met zwaarden
maar ik steek
Geef me chips!
Ik deel niet samen
en ik heb egotrips
Geef me pudding!
Ik blijf niet rustig
maar zorg voor opschudding

Geef me zoethout!
Ik ben niet lief
en ik ben stout
Geef me caramel!
Ik ben niet kalm
maar ik ben heel fel
Geef me wat ik bepaal!
Ik ben niet gezellig
want ik ben brutaal
... En dat allemaal terwijl ik als ouder
nou juist het grote voorbeeld ben
... Dus wat zou suiker eigenlijk kunnen doen
bij de kinderen die ik ken???

Langer TV kijken
Wil je vanavond langer TV kijken
Stop dan met zeuren en gemauw
Maar lees de volgende tip voor jou
Want dit is makkelijk te bereiken
Jij bent vrij lastig en onbelangrijk
Jij kan je ouders echt niets schelen
Jij bent de laatste met wie ze delen
En jij krijgt ook nooit van hen gelijk
Het is dus simpel wat dat aangaat
Op jezelf blijven, niet strijden,
Stilzwijgen, contact vermijden
Dan vergeten ze dat je bestaat

Eigen
Jouw wereld draait maar om een iemand
Om jou, jezelf en anders niemand
Maak je nooit druk over anderen
Je kunt ze toch niet veranderen
Dus concentreer je op je eigen strijd
Voor een eigen gedachte
Of een eigen wens
Of een eigen stijl
Of een eigen kunde
Of een eigen wijze
Of beter nog, een eigen eigenwijsheid
Bekijk alles vanuit jou en je eigen leven
Zodat je met liefde van je hart kan geven

Fouten
Bij fouten maken
Moet je hier voor waken:
De eerste is per ongeluk
(Kan gebeuren, maak je niet druk)
De tweede is stom
(Je wist het al, dit was best dom)
De derde is met opzet
(Nu is het uit met de pret)
Geen discussies meer
Ik waarschuw niet weer
Je maakte het er zelf naar
Daar de les, geen gemaar
De Verschrikkelijke Oom Vincent is niet gek
Dus einde gesprek

Hoe leg je een kind uit over dood
Hoe leg je een kind uit over dood
Dat iets op is, stopt, einde, klaar
Al lijkt verandering soms groot
Iets nieuws is heus niet altijd naar
Want het is maar een kort moment
Waarop iets moois wordt gegeven
Het besef dat je er nog bent
Met de herinnering te leven

Ssssst!
Ouders kletsen veel te veel
En luisteren nooit genoeg
Ze praten, overleggen
Problemen...
Maar dat is niet waar ik om vroeg
Want ik wou gewoon spelen
Lekker buiten op het veld
Zelfs binnen in m’n kamer
Plus samen...
Want dat is het enige wat telt
Bij elkaar zijn zonder woorden
Het gevoel van wij zijn één
Geen angst, geen strijd
Maar stilte...
En nergens heen, en niet alleen
Daarna wordt lekker uitgerust
Vervolgens geknuffeld
Zacht gekust
... Geen gesprek
Dat is toch niet zo gek

De belangrijkste van een clubje
De belangrijkste van een clubje
Wie wil dat nou niet zijn
Dat anderen doen wat jij wil
En zo niet, doe je ze pijn
Soms erbij en dan weer niet
Wanneer jij dat bepaalt
Eenzaam wacht ik onzeker af
Of de proef wel is gehaald
Ik snap dat jij niet bang wil zijn
Maar je hoeft je niet te schamen
Ik ken dat ook, wij zijn gelijk
En vrienden doen dingen samen
Want jij dacht dat je stoer was
Toen je leider van een groep werd
Maar bent en blijft alleen de baas
Over je eigen poeperd
Net als ik, als hij, als zij
Iedereen moet praten en delen
Geen enkel kind is graag alleen (ook niet als chef)
Dus laten we met z’n allen verder spelen

Veilig in ‘t verkeer
Veilig in ‘t verkeer
Naast m’n moeder
Of m’n vader
Heen naar school en weer
Om vrachtwagen
En oplader
Veilig in ‘t verkeer
Tussen auto’s
Rijd ik m’n fiets;
Ik stuur, ik laveer
Over fietspad
Gestoord door niets
Veilig in ‘t verkeer
Netjes met helm
Niet op de stoep
Verlichting ziet meer
Geen trucs, geen stunts
Geen grote groep
Veilig in ‘t verkeer
Naast ook regels
Volg ik de wet
Maar wat ik echt leer: Zeker is pas
Als ‘k zelf oplet

De tip
De tip
Voor wie verkouden is
Wat uit je neus komt
Is geen kattepis
Whaaaatsjoe
Een dikke snottebel
Waar laat je vervolgens
Die bende zo snel
De muur
Of op de vloer gesmeerd
Onder de bank soms
Nee drie keer verkeerd
Je haar
Of snel aan het gordijn
Nog ermee spelen
Blijft ook altijd fijn
Let op
Wat mij het beste lijkt
Is snot wegsteken
Als moeder niet kijkt
En plek
Waar ikzelf steeds naar grijp
Is de binnenkant
Van eigen broekspijp

Naar school hoeft niet meer
Naar school hoeft niet meer
Is wat ik mijzelf vanaf nu leer
Alles staat al op het internet
Dus blijf ik in bed met de iPad
Stuur mailtjes om te schrijven
Reken met dollar- of euroteken
Slaap en lees om fit te blijven
En leer biologie onder de deken

Chez le coiffeur
Helaas heb ik een goede kapper
En bij elke knipbeurt wordt hij knapper
Ik wou dat hij eens knipte in mn oren
Zodat ik mn moeder niet meer hoef te horen
Wanneer ze luid roept: zeg luister eens goed
Het is tijd dat je weer naar de kapper moet

Ouders blijven ouders
Je vader blijft jouw vader
Je moeder blijft jouw moeder
Je ouders blijven je ouders
Al gaat verliefdheid soms voorbij
Al wordt een ander jouw opvoeder
Zelfs ook al scheiden zij
Jij bent en blijft hun kindje
Dat maakt ze altijd blij
Je hoeft dus nooit te kiezen
Want dat is al ooit gedaan
Er werd voor jou gekozen
En dat jij mag bestaan
Om lessen te leren van hun leven
Dus houd van hem en houd van haar
Begrijp waar je vandaan komt
En houdt altijd liefde voor elkaar

Kind constant met phone of iPad
Kind constant met phone of iPad
Kind hele dagen voor de TV
Kind steeds op de (game)computer
Ouders, doe er toch allemaal niet aan mee
Want ze leven in een fantasie
Maar kunnen ‘s nachts niet in slaap komen
Hun kopje wordt werkelijk uitgeput
Want ze zijn overdag al aan het dromen
Kind wat vies wordt in een boom
Kind dat fietst en rent en moe raakt
Kind aan het vallen en opstaan
Ouders, dat is wat een kind een kind maakt
Want buiten verwerken ze werkelijkheid
Komen pas tot rust met een boek in bed
Genieten van leven op natuurlijke manier
En luisteren fris wanneer je zegt: “Opgelet”
(Hoe herkenbaar is dit voor u?)
Niet luisteren bij overleg, niet leren op school
Soms lijkt je kind welhaast verdoofd
Niet stilzitten aan tafel, niet slapen in bed
(Nu volgt een tip voor ouders!)
Maak eerst lijf moe en dan het hoofd

Grenzen testen
Mijn opvoeding laat je grenzen kennen leren
Ook al lijkt het voor jou soms net pesten
Ik geef je de ruimte om te ontdekken en proberen
Maar nooit genoeg om mij te testen

Museum
Achter glas is suf
En vroeger is niet leuk
Kunst is onbegrijpelijk
Veel saaie ouwe meuk
Afblijven is lastig
Opletten is dom
Stilzitten is vermoeiend
Dus leren leren stom
Toch zegt de rondleidmeneer
Ons telkens weer keer op keer
Kijken doe je niet met je handen
Luisteren, fluisteren en niet rennen
Door in een museum te belanden
Leert een kind de wereld kennen
Maar hij weet niks
Als hij hier zo staat
Want de echte wereld
Is wat op straat doorgaat
Geklets in de ruimte
Ik geloof er niets van
Een kind moet niet binnen
Als ie buiten spelen kan
Toch zegt de uitlegmevrouw
Ach kom nou toch eventjes gauw
We doen iedereen een gunst
Je kunt hier in stilte fantaseren
Met licht, ruimte, rust en kunst
Om gewoon genieten te leren
En daar heeft ze dan ook stiekem wel weer een beetje gelijk in

Ik ben niet bang
Ik ben niet bang voor spinnen
Niet bang om opnieuw te beginnen
Voor honden ben ik ook niet bang
Niet bang voor de beet van een slang
Plus echt niet bang voor spoken
Ook niet bang als ik iets heb gebroken
Ik ben niet bang voor spruiten
Niet bang voor het onweer buiten
Voor school ben ik ook niet bang
Niet bang voor donkere kamer of gang
Plus helemaal niet bang voor water
Ook niet bang voor lava uit een krater
Ik ben niet bang voor slapen
Niet bang om poepschoen te schrapen
Voor vleermuizen ben ik ook niet bang
Niet bang wanneer ik op mn kop hang
Plus zeker niet bang voor fout of straf
Al vinden anderen me laf of maf
Maar waar ik soms wel bang voor ben
Is wanneer ik iets of iemand niet ken
En echt angst heb ik voor geweld
Of dat mijn mening ergens niet meetelt
Dus ik leer dingen ontdekken en de wereld kennen
Zodat ik nooit van mezelf hoef weg te rennen

Een boom zonder hut
Een boom zonder hut
Heeft eigenlijk geen nut
Dus moet deze kapot
Beschadigd en verrot
Sla spijkers in de bast
Waartegen je hebt geplast
Breek takken in stukken
Ga bladeren er af rukken
Hak en kras en steek en kerf
En scheur en splijt die nerf
Boor in de stam een gat
Stamp alle wortels plat
Verniel en groef zijn hout
Omdat je van buitenspelen in de natuur houdt

Eten of gegeten worden
Had ooievaar nou vergeten
Om hem de kikker op te eten
Zulk stom toeval en geluk
Liet kikker angstig dromen
Bracht hem van z’n stuk
Zou het gevaar nog komen
Steeds in stress gezeten
Wilde kikker teveel weten
Constante zorg maakte hem kapot
Hij kon zich nergens meer toe zetten
Door honger werd zijn hoofd nu zot
En kikker vergat heel even op te letten
Tot hij plots hard werd gebeten
Want ook ooievaar moest vreten

Altijd prijs
Ongezellig zijn of niet tegen je verlies kunnen
Dat is allebei heel wat anders
Een spel doe je voor de lol met vrienden
En sport om te winnen van tegenstanders

Wat moet ik wel? Wat mag ik niet!
Wat mag ik niet? Wat moet ik wel?
Om ons samenzijn te plezieren,
Normen en waarden heet dat dan,
Leren we omgaan met manieren
Het betekent leven volgens een plan
Zoals maken van afspraken
Maar dus ook doen wat je zegt
Altijd eerlijk zijn, niet liegen
Dan komt alles goed terecht
Wat moet ik wel? Wat mag ik niet! Wat mag ik niet? Wat moet ik wel?
Luisteren als de volwassenen praten
Aankijken als er wordt uitgelegd
Wachten tot je aan de beurt bent
Reageren als er iets is gezegd
Rekening houden met wat een ander voelt
Geef een beetje ruimte aan elkaar
Sorry zeggen als je het niet zo bedoelt
Beantwoord een vraag niet met “ja-maar”
Wat moet ik wel? Wat mag ik niet! Wat mag ik niet? Wat moet ik wel?
Opletten als de juf wat opsomt
Stilzitten in de groep of klas
Begroeten als je later thuiskomt
Vragen hoe iemand’s dag was
Bij ziekte helpen dat het beter gaat
Geduld hebben als je aandacht wou

Geen “even snel erdoorheen” gepraat
Niet elk gesprek gaat alleen over jou
Wat moet ik wel? Wat mag ik niet! Wat mag ik niet? Wat moet ik wel?
Je mag van alles wensen zonder verwachting
Ben voorzichtig met spullen die niet van jou zijn
Wees tevreden met wat je hebt, is een mooi ding
En voor kadootjes bedanken, is lief en fijn
Niet altijd alles overal beter weten
Snappen wanneer te stoppen met pret
Zonder gezeur je bord leeg eten
En zonder miepen op tijd naar bed
Wat moet ik wel? Wat mag ik niet! Wat mag ik niet? Wat moet ik wel?
Geen strijd, geen tegenwerken, geen gevecht
Steeds meer begrijpen dat alles telkens geld kost
Je rommel opruimen als je weer wat weglegt
Niet er van uitgaan dat iemand anders het wel oplost
Leren omgaan met: hoe anders is iemand
Respect krijg je terug, als je het ook geeft
Want alleen zijn is fijn voor niemand
“In overleg” is hoe je het gezelligste leeft
Wat moet ik wel? Wat mag ik niet! Wat mag ik niet? Wat moet ik wel?
Kortom, zorg dat je steeds netjes bent
Bij wat er gebeurt en wat je doet
Samen Zijn is: wat geen alleen kent
Dus doe ‘t voor jou EN de ander goed

Opvoeden versus opgroeien
Opvoeden is mijn plicht
Opgroeien is jouw recht
Ouderschap en samenleven
Wordt in huisregels uitgelegd
Ik moet jou mijn kennis leren
Jij mag mij jouw kunde tonen
En als het goed is komt vertrouwen
Dan gaan wij als gelijke wonen
Dus soms wat nee’s en soms wat ja’s
Want niemand is hier de ander zijn baas
Maar door het nemen van beslissingen bij strijd
Toon ik het leren van verantwoordelijkheid

Pesten
Op sommige dagen
Kun je je afvragen
Gaat pesten niet te ver
En hoe leuk is eigenlijk plagen
Binnen een groepje vol angst
Is hun leider vaak het allerbangst
Dat niemand hem hoort of ziet staan
Als iedereen z’n eigen gang zou gaan
Dus dat hij anderen pest om te scoren
Is omdat ie eigenlijk ergens bij wil horen
En omdat hij bang is zelf te worden gepest
Want dan wordt hij weer precies zoals de rest
En hetzelfde als anderen vindt niemand fijn
Omdat we allemaal bijzonder willen zijn
Apart is geweldig en zeker niet stom
Wie dat niet snapt is zelf een beetje dom
Gepest wordt je vaak als je belangrijk bent
Als je iets hebt wat een ander niet kent
Door je eigen gedrag te testen
Weet je vanzelf het allerbeste
Elkaar plagen mogen we allebei
Maar een ander moet je nooit pesten

Animal Farm
Mijn huis is mijn thuis
dus geen dier komt binnen hier
Geen hond - Geen kat
Geen varken - Geen schildpad
Geen kameleon - Geen papegaai
Geen duif - Geen kraai
Geen konijn - Geen hagedis
Geen slang - Geen vis
Geen schorpioen - Geen egel
Geen spin - Geen ezel
Geen cavia - Geen slak
Geen geit - Geen wandelende tak
Zelfs geen gerbils of chinchillas
of hamsters of ratten of muizen
Want ik heb van mezelf
al genoeg bacteriën en bacillen en vlooien en luizen

Verschillende Overeenkomsten
Hoe verschillend alle mensen soms ook lijken
Dat we hetzelfde zijn zal uit het volgende blijken
Blij of droef - Agente of boef
Vies of schoon - Grootmoeder of kleinzoon
Cruiser of racer - Schrijfster of lezer
Bouwer of sloper - Truck chauffeuse of verkoper
Pacifist of agressor - Juf of professor
Bedeesd of stoer - Boerin of melkboer
Professioneel of amateur - Machiniste of conducteur
Braaf of stout - Kunstenares of astronaut
Met idee of zonder plan - Grafisch ontwerpster of timmerman
Goor of proper - Wielrenster of hardloper
Beroemd of onbekend - Actrice of recensent
Altruïst of egoïst - Weervrouw of journalist
Vrouw of man, jong of oud, klein of groot
Iedereen is als ie geboren wordt bloot
Vraag maar na aan je pa of ma

Een ding tegelijk
Een ding tegelijk
Let op bij wat je doet
Concentreer of kijk
Dan gaat het altijd goed

Jongeman
Jongeman
Nog een waarschuwing
Dan is het uit met de pret
Maar andijvie is echt goor en vies
Het voelt als snot tussen m’n kaken
Slijmerig, nat, taai en stinkend
En ik moet er haast van braken
Ook speklappen met zwoerdjes
Die nooit ergens naar smaken
Ze knarsen tussen m’n kiezen
Door hun harde randjes die kraken
Mijn mond, mijn keel, mijn maag,
Ik en mijn buik gaan vandaag staken
Zo is ‘t genoeg
Van tafel nu
En zonder toet naar bed

Een zoet kind
Een zoet kind heeft snoep nodig
Drop, lolly, koekjes, chocola
Dus als het vraagt om suiker
Ouders wees slim en zeg ja
Geef voor en na het eten
Tijdens spelen en ook nu
Voordat uw zoete kind straks
Zuur en bitter wordt als u

Verveling
Niks denken
Niets meer doen
Niet weten hoe te staan
Geen idee meer waar naartoe te gaan
Al direct vanaf het begin
Had ik in vervelen geen zin
Maar hoe meer ik me verzet
Wordt het erger, lijkt het net
Ik verveel me, ik verveel, ik verveel me scheel
Ik verveel me eigen rot, ik verveel me hier gewoon kapot
Ik verveel me, ik verveel, ik verveeeeeel mij heeeeeel eeeerg veeeeeel
Maar luister nou, mn lieve kind
Voor je vervelen vervelend vindt
Geniet maar als je niets meer doet
Zo zonder iemand die zegt wat moet
Je hebt met niemand wat te maken
Deze verveling is van jou alleen
Val een ander er niet mee lastig
Want heus, het houdt op zometeen
Dus ben nu maar lamlendig en duf
Wees lusteloos, hangerig, saai en suf
Dit moment van niets en niemand is fijn
Want het geeft je de tijd om jezelf te zijn

Hm... Tsja... Euhh... Ja!
Ik voel me al meer opgelucht
Tis waar, hoeraaaa
Ik denk even niet na
Hoezeeee
Ik doe even niet mee
Yessssss
Ik leer even geen les
Chillllll
Ik ga even nergens en ben even stil
... En verveel me... hè hè (zucht)

Lieve Verschrikkelijke oom Vincent
Lieve Verschrikkelijke oom Vincent
U bent eigenlijk best een vreemde vent
Waar geen van mijn ouders ooit aan went
(Gekke zoete lelijke stoere bolleboos
Apart zijn is juist wat mensen verbindt
Leven is niet of je verliest of je wint
Maar dat je samen iets nieuws verzint
Dapper groot aanwezig dik akelig leuk kind
Wat je ook soms van een ander vindt
Iedereen heeft behoefte aan een vrind
En elke volwassene is ook iemands kind
Zacht klein vies knap eenzaam scheel getint
Traag vervelend sportief mal rottig blind
Onopvallend muziekaal stout dun bemind
Slim angstig dom mooi gesproet kind
Waar je in de toekomst nog aan begint
Mijn liefde voor jou blijft eindeloos)
Verschrikkelijk lieve oom Vincent
Respect en bewondering zijn ongekend
Ik ben blij dat u niemand anders bent

Ik mocht ooit eens
Ik mocht ooit eens
Raar maar waar
Eén wens nog doen
Als laatste keer
Voordat
Ik wenste
Dat nooit meer
Ik ooit nog maar
Iets te wensen had

Nu even geen geleer meer, nu niet meer opgelet
Nu zonder al dat praten, nu alleen nog pret
Nu geen oom meer, nu niets hier
Fijne dag nog, veel plezier

Dankwoord aan: Cynthia, Gerda, Sam, Alexander en alle ooms uit mijn jeugd

De Verschrikkelijke Oom Vincent
Dit is een boek voor ooms, kinderen en sommige ouders.
Het eerste deel zijn verhalen over ooms van toen ik zelf nog een
kind was en vertelt over hoe ik de Verschrikkelijke Oom Vincent
werd.
Het tweede deel zijn kinderrijmpjes en heropvoedingsgedichten
van de Verschrikkelijke Oom Vincent die beschrijven hoe ik over
kinderen, volwassenen, opvoeding en samen leven denk.

