
Sommige	  mensen	  hebben	  hersenen	  
	  
…	  en	  ín	  je	  hersens	  zitten	  geluiden	  én	  rekensommetjes.	  Rake	  uitspraken	  van	  kinderen	  
verzameld	  door	  Bas	  Westerweel.	  Een	  aardig	  cadeauboekje.	  	  
	  
‘Assepoester	  bestaat	  uit	  een	  heel	  slechte	  stiefmoeder	  die	  haar	  haat	  en	  een	  prins	  die	  van	  
haar	  houdt.	  Omdat	  ze	  haar	  ene	  schoen	  met	  hak	  verliest,	  weet	  hij	  haar	  in	  te	  halen	  zodat	  hij	  
haar	  terugkrijgt.’	  Zo,	  nu	  weten	  we	  eindelijk	  allemaal	  hoe	  dat	  verhaaltje	  werkelijk	  in	  elkaar	  
steekt.	  Tja,	  op	  één	  schoen	  kun	  je	  natuurlijk	  niet	  zo	  snel	  rennen	  …	  
	  
Uit	  dit	  boekje	  blijkt	  maar	  weer	  dat	  de	  werkelijkheid	  van	  kinderen	  bijzonder	  creatief	  is	  
opgebouwd.	  Concepten	  die	  voor	  volwassenen	  onvermijdelijk	  zijn,	  worden	  door	  kinderen	  
vrolijk	  aan	  de	  laars	  gelapt.	  Dat	  blijkt	  ook	  uit	  de	  uitspraak	  van	  Jurgen	  (9	  jaar):	  ‘Je	  kunt	  niet	  
tegelijkertijd	  een	  koning,	  president	  en	  minister-‐president	  hebben.	  Dat	  wordt	  een	  beetje	  
teveel.	  Maar	  ze	  kunnen	  elkaar	  wel	  afwisselen.	  De	  koning	  gaat	  immers	  soms	  op	  vakantie.’	  
Weg	  met	  de	  monarchie	  en	  de	  republiek;	  een	  nieuw	  regeringssysteem	  is	  geboren!	  
	  
‘Sommige	  mensen	  hebben	  hersenen’	  bevat	  uitspraken	  van	  kinderen	  die	  door	  Unni	  Lundell	  
(in	  Zweden)	  en	  Bas	  Westerweel	  werden	  verzameld.	  In	  dezelfde	  serie	  verschenen	  eerder	  
‘Oma’s	  leggen	  geen	  eieren’	  en	  ‘Eerst	  ben	  je	  mens,	  daarna	  word	  je	  opa.’	  De	  uitspraken	  zijn	  
gedaan	  door	  kinderen	  tussen	  zes	  en	  negen	  jaar	  oud	  en	  zijn	  over	  het	  algemeen	  erg	  grappig.	  
Over	  sommige	  moet	  je	  wel	  even	  doordenken.	  Wat	  denk	  je	  bijvoorbeeld	  van	  ‘Er	  is	  geen	  
verschil	  tussen	  sprookjes	  en	  werkelijkheid.	  In	  elk	  geval	  niet	  in	  de	  sprookjes,	  alleen	  maar	  in	  de	  
werkelijkheid.’	  en	  zo	  zul	  je	  nog	  meer	  pareltjes	  tegenkomen.	  Ik	  had	  het	  boekje	  binnen	  een	  
half	  uur	  uit	  en	  de	  onderwerpen	  die	  aan	  bod	  komen,	  vind	  ik	  nogal	  eenzijdig:	  koningen,	  
prinsen	  en	  prinsessen,	  sprookjes,	  dromen	  en	  hersenen.	  Ik	  ben	  erg	  benieuwd	  naar	  de	  
uitspraken	  van	  kinderen	  over	  meer	  alledaagse	  onderwerpen	  zoals	  zusjes,	  (huis)dieren,	  
school,	  sport,	  ruzie	  en	  muziek.	  Vanaf	  de	  zijlijn	  komt	  het	  gezin	  even	  aan	  bod	  en	  daar	  wordt	  
dan	  meteen	  een	  mooie	  definitie	  gegeven	  van	  gezinsplanning:	  dat	  betekent	  dat	  de	  ouders	  
beslissen	  welke	  sokken	  de	  kinderen	  aan	  moeten	  en	  wat	  ze	  gaan	  eten.	  Dus	  de	  volwassenen	  
beslissen	  wat	  kinderen	  moeten	  zeggen	  en	  niet	  moeten	  zeggen,	  en	  dan	  is	  iedereen	  tevreden!	  	  
	  
Nog	  één	  uitspraak	  om	  het	  af	  te	  leren.	  Bij	  het	  
bespreken	  van	  het	  concept	  doorsneegezin	  werd	  
maar	  weer	  eens	  al	  te	  duidelijk	  hoe	  erg	  de	  tijden	  
veranderd	  zijn!	  Een	  doorsneegezin	  is	  volgens	  
Catherine	  (6	  jaar)	  namelijk	  een	  gezin	  waarvan	  de	  
vader	  en	  moeder	  gescheiden	  zijn.	  Het	  is	  gewoon	  
doorgesneden.	  Heb	  je	  de	  smaak	  te	  pakken?	  Koop	  
dan	  ‘Sommige	  mensen	  hebben	  hersenen’.	  
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