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GEZOND VERSTAND

We zijn het er allemaal wel over eens: je
moet je gezond verstand gebruiken. Maar
wat is dat nou precies? En hoe krijg je dit
of word je ermee geboren?

Gezond verstand is vooral kennis hebben van
oorzaken en gevolgen, weten dat wat je zegt
ook effect heeft op anderen, evenwichtig en
oordeelkundig omgaan met zaken als tijd en geld,
proberen dingen van meer dan één standpunt te
bekijken, informatie verzamelen als je ergens een
beslissing over moet nemen en niet al te haastige
conclusies trekken….
Gezond verstand is niet echt aangeboren, maar
natuurlijk maakt het wel verschil of je een impul
sief of juist een bedachtzaam mens bent. Het
meeste gezond verstand wordt opgebouwd door
ervaring, oefening en ondervinding. Hiervoor is
het nodig om als kind de ruimte te krijgen om je
te ontwikkelen, om te experimenteren met nieuw
verworven gedrag en vaardigheden en fouten te
maken.
Daarnaast is het ook mogelijk om met leuke spel
letjes kinderen te stimuleren hun gezond verstand
te ontwikkelen.
Hoe? Enkele voorbeelden

*	Gezond verstand: je probeert meer dan één

standpunt te bekijken
	Hiervoor moeten kinderen weten hoe ze infor
matie kunnen verzamelen, want informatie helpt
je beslissingen te nemen en haastige conclu
sies te voorkomen. Informatie verzamelen bete
kent ook goed om je heen kijken, observeren.
Misschien ken je wel het spelletje waarbij je
een aantal voorwerpen op tafel legt, het kind
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kijkt heel goed, doet dan zijn ogen dicht waar
na je één of twee dingen weghaalt, vraag je
kind welke, (andersom is ook leuk, waarbij jij
moet kijken).
	Informatie verzamelen is ook kunnen schatten.
Een leuk spelletje is schatten hoe groot dingen
zijn: de kamer, de tafel… meet maar na! Of
schatten hoe zwaar dingen zijn: een doos
blokken, een boek, een moeder, een broertje…
weeg maar na!
*	Gezond verstand: weten dat wat je zegt
invloed heeft op een ander, weten waarom
mensen dingen zeggen. Hoe vindt een ander
het als je ….zegt. Wat heeft wat iemand zegt
te maken met zijn bedoelingen en gevoel. Praat
er af en toe eens over.
*	Gezond verstand is ook verstandig omgaan
met je tijd en je geld, probeer eens samen met
uw kinderen in te schatten: hoeveel tijd in de
week besteden we aan slapen, en aan tv-kijken,
aan huiswerk en aan klusjes…, zo krijg je zon
der een oordeel uit te spreken inzicht in hoe
je je tijd besteedt, een volgende stap kan zijn
de tijd eens opmeten en de laatste stap is dat
het kind er zelf een oordeel over probeert te
vormen.
*	Gezond verstand: weten van oorzaken en
gevolgen, bijvoorbeeld als je je spullen niet
klaarlegt, vergeet je ze!
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Een aantal

TIPS!

•	Spelletje: kijk eens heel goed om je heen
onderweg van school naar huis: hoeveel
dingen zie je die je nog nooit eerder zijn
opgevallen!

•	Gezond verstand aanleren is bijvoorbeeld

ook eens samen kritisch naar de reclame
op tv kijken: wat is het doel van de reclame,
klopt de informatie denk je?

•		Wie bepaalt de mode, wie vertelt ons wat

we moeten kopen…praat er eens over, ook
dit heeft met gezond verstand te maken.

•		

 en leuk denkspelletje: Ik zie ik zie wat jij
E
niet ziet…

•	Leren checken, controleren voor je iets gaat

doen: komt er geen verkeer aan ook al staat
het voetgangerslicht op groen, zitten er geen
slechte mandarijnen in het netje dat je wilt
kopen…

Het meeste gezond verstand
wordt opgebouwd door
ervaring, oefening en
ondervinding. Hiervoor is
het nodig om als kind de
ruimte te krijgen om je te
ontwikkelen.

•	Mee

boodschappen doen: waarom koop je
het ene wel en het andere niet?

•	 Omgaan met zakgeld moet je ook leren…
•		

Speel eens een eigen vorm van Hints!

•		Op welke leeftijd kreeg jij kleedgeld?
Hoe ga je dat met je kinderen doen?

•		Een leuk maar al wat ouder boek om je

eigen gezonde opvoeders-verstand wat aan
te scherpen: “Monsters van kinderen, draken
van ouders” van Mirjam Schöttelndreier

06

Thuis & School

ENERGIEDRANKJES

Tekst: Larissa Vogt, Ortho pedagoge

Bij meisjes wordt autisme minder snel
opgemerkt dan bij jongens. De kenmerken zijn vaak subtieler aanwezig, zeker
bij de meisjes die cognitief gezien wat
sterker zijn. Dat de kenmerken subtieler
zijn, wil niet zeggen dat deze meisjes
minder last ervaren. Veel meisjes krijgen
als ze ouder zijn ook andere problemen,
zoals angst of depressie. Het is daarom
belangrijk om kennis te hebben van hoe
autisme zich bij meisjes kan uiten.

Autisme
bij
meisjes

M

eisjes hebben een grote behoefte aan
‘normaal’ zijn. Onbewust beginnen zij
daarom op jonge leeftijd al met het
camoufleren van hun autisme. Daarnaast
kunnen zij gedrag van anderen goed imiteren.
Soms vallen meisjes met autisme pas op latere
leeftijd op, wanneer er echt sociaal inzicht
wordt verwacht. Bij meisjes is er bovendien
vaak sprake van een groot verschil tussen
thuis en andere omgevingen. Zo kunnen zij
zich op school zo aanpassen dat hun gedrag
niet opvalt, maar thuis enorm veel boze buien
hebben, omdat ze hierdoor overprikkeld raken.
De oorzaak kan dan bijvoorbeeld eerder in de
thuissituatie worden gezocht. Tot slot wordt het
gedrag van meisjes vaak anders uitgelegd dan
het gedrag van jongens. Wanneer een meisje
bijvoorbeeld geen oogcontact maakt, wordt een
meisje eerder bestempeld als verlegen dan dat
er aan autisme wordt gedacht.
Om autisme bij meisjes te kunnen herkennen
moet er vaak goed en nauwkeuriger gekeken
worden. Zo kunnen meisjes met autisme bij
voorbeeld op het eerste gezicht prima contact
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maken, maar als je beter kijkt, blijkt dit contact
oppervlakkig te blijven en is het minder gevari
eerd. Aan de andere kant kan de interactie ook
juist té vrij zijn. Het kind vertoont dan te veel
initiatief, terwijl de reactie op de ander te be
perkt is. Meisjes kunnen ook stereotiep gedrag
vertonen, zoals steeds op dezelfde manier een
voorwerp laten zien, met dezelfde blik, glimlach
en gebaren.
Bij het spel van meisjes met autisme zijn ook
opvallendheden merkbaar. Zo kunnen ze bij
voorbeeld zo druk zijn met het observeren van
anderen, dat ze niet tot spel komen. Of ze laten
wel fantasiespel zien, maar dit fantasiespel is
bijvoorbeeld steeds hetzelfde. Soms wordt ook
bij beter kijken duidelijk dat het geen fantasie
spel is, maar bijvoorbeeld alleen het ordenen
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van spullen. Er kan ook sprake zijn van te veel
fantasie, waardoor het onderscheid tussen
fantasie en werkelijkheid lastig is. Tijdens het
samenspelen kunnen ook problemen ontstaan.
Meisjes met autisme zijn bijvoorbeeld heel
volgend of juist heel dominant en claimend, wat
in toenemende mate problemen oplevert met
leeftijdsgenoten. Meisjes kunnen ook rigide
vasthouden aan ‘hoe het hoort’, waardoor zij
ook kunnen botsen met anderen.
Tot slot kunnen meisjes met autisme erg gevoe
lig zijn voor emoties van anderen. Ze lijken geen
eigen emoties te hebben, maar alleen mee te
gaan met de omgeving. Ze begrijpen vaak niet
goed waarom iemand een bepaalde emotie laat
zien, maar pikken dit wel op. Dit kan verward
worden met hoogsensitiviteit.

Thuis & School

AUTISME BIJ MEISJES

Meer lezen?
-	Lifehacks voor meiden met autisme Els Blijd-Hoogewys
-	Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit Bianca Toeps
-	 https://www.fann-autisme.nl/

Meisjes met autisme kunnen
erg gevoelig zijn voor emoties
van anderen. Ze lijken geen
eigen emoties te hebben, maar
alleen mee te gaan met de
omgeving.
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LEERLINGEN EN MEDICATIE

Een school wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die een (chronische)
ziekte hebben waarvoor zij medische ondersteuning nodig hebben in de klas. Door
passend onderwijs is dat nog versterkt. Daardoor komt steeds vaker het verzoek van
ouders om hun kinderen een door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen.
Voor een eenvoudige medische handeling zou dat zelfs al bij inschrijving kunnen
worden gevraagd. Het is echter aan het bestuur om daarin beleid vast te stellen.

D

e overheid heeft hierover een factsheet
‘Gezondheidzorg in onderwijstijd’ uitgebracht.
Deze bevat informatie over hoe de school,
de ouders, de leerling en de professionele zorg
verlener samen afspraken kunnen maken over het
verlenen van gezondheidszorg aan een leerling
op school en onder welke voorwaarden. Het uit
voeren van medische handelingen op school kan
zowel door de school of als individuele leerkracht
geweigerd worden. Elke handeling kan namelijk
risico’s met zich meebrengen, ook op juridisch
gebied. Veel scholen gebruiken daarom een
vooraf afgesproken en ondertekend protocol. Dit
protocol is bedoeld als leidraad voor besturen,
directie en medewerkers op de school. Leer
krachten en zo ook het bestuur als werkgever
moeten zich realiseren dat, wanneer er fouten
gemaakt worden of vergissingen, zij voor medi
sche handelingen aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Zonder toestemming van de ouders mag
de schoolleiding of leerkracht niets doen. Daarom
beschikt de school over een toestemmingsformu
lier en/of bekwaamheidsverklaring.

overleggen en/of de huisarts geraadpleegd moet
worden of anders. Tot die tijd is het belangrijk om
het kind goed te blijven observeren.
Het verstrekken van medicatie op verzoek
Soms moeten kinderen medicijnen of middelen
gebruiken die ze op een aantal malen per dag
moeten innemen en dus ook onder schooltijd.
Ouders kunnen dan aan de schoolleiding en/of
leerkracht vragen deze middelen te verstrekken.
Daarvoor is schriftelijke toestemming van de
ouders noodzakelijk. Soms gaat het niet alleen
om eenvoudige middelen, maar ook die bij onjuist
gebruik tot schade van de gezondheid van het
kind kunnen leiden. Leg daarbij vast om welke
medicatie het gaat, hoe vaak en in welke hoe
veelheid ze moeten worden toegediend. Laat ook
aftekenen dat het is gegeven.
Leg tenslotte de periode vast. Ouders moeten
duidelijk aangeven wat zij van de schoolleiding
en/of de leerkracht verwachten en waar ze ver

Kinderen worden ook ziek en dat kan ook onder
schooltijd gebeuren. Een leerkracht moet dan
bepalen hoe hij/zij moet handelen. In zijn alge
meenheid kan gesteld worden dat een leerkracht
niet deskundig is om een juiste diagnose te
stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid
is dan ook geboden. Uitgangspunt is dat het kind
naar huis moet, de ouders gebeld worden om te
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antwoordelijk voor zijn. Regelmatig overleg over
de voortgang met de ouders is dan gewenst.
In uitzonderlijke gevallen kunnen handelingen ook
zelf door de ouders of door de Stichting Thuis
zorg of via PGB op school worden verricht.
Binnen de school is het verstandig dat één
iemand verantwoordelijk is voor het beheer van
de medicatie. Dit geldt ook voor de EHBO-doos
en/of aanvulling daarvan.

Soms gaat het niet alleen om
eenvoudige middelen, maar
ook die bij onjuist gebruik tot
schade van de gezondheid
van het kind kunnen leiden.
Leg daarbij vast om welke
medicatie het gaat, hoe vaak
en in welke hoeveelheid ze
moeten worden toegediend.

Praktische

TIPS!

Praktische tips binnen de school die ook ouders moeten weten:
•	zorg voor duidelijke instructies voor elke handeling die gedaan wordt;
•	spreek duidelijk af wat het doel van de behandeling is en wat het betekent;
•	neem als school de medicijnen alleen in ontvangst als ze in de originele verpakking zitten en
op naam staan;
•	lees goed de bijsluiter zodat eventuele bijwerkingen bekend zijn;
•	noteer op een aftekenlijst dat het medicijn gegeven is, hoe laat en hoeveel;
•	als het gaat om noodmedicatie (bv bij epilepsie of allergie), laat de verantwoordelijke
leerkracht dan scholen door een arts of een door hem/haar aangewezen en geïnstrueerde
vertegenwoordiger zodat een bekwaamheidsverklaring kan worden afgegeven met het oog
op eventuele aansprakelijkheid;
•	als er een fout gemaakt wordt, bel dan direct met de ouders, huisarts of behandelend
specialist;
•	bel bij noodsituaties met het landelijk alarmnummer 112;
•	zorg altijd dat alle relevante gegevens bij de hand zijn zoals naam, geboortedatum, huisarts,
naam medicatie, etc.
•	sta in nauw contact met de ouders;
•	
bewaar de medicatie op een vaste plaats waar niemand anders bij kan dan de verantwoordelijke
persoon binnen de school.
Bron: PO-Raad
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VUURWERK

vuurwerk verkocht mag worden, hoe goed ook
bedoeld, heeft geen uitwerking omdat vele winkeliers het toch aan jonge personen verkopen.
En anders kopen oudere jongens het nog wel
voor de jongere. Daar staat de politie machteloos tegenover, evenals tegenover het afsteken
van vuurwerk, want het is nu eenmaal onmogelijk om bij elke jongen een agent te zetten.
Mijns inziens is het nodig, dat er een algeheel
verkoop verbod voor vuurwerk uitgevaardigd
wordt. Dan zullen tal van mensen (…) rustiger
op straat lopen, want het is toch wel een beetje
te erg, zoals de jeugd met vuurwerk gooit (…)’

Een citaat uit de Gooi- en Eemlander:
‘(…) Het zal velen opgevallen zijn, dat er dit
jaar (…) door de jeugd weer veel vuurwerk
is afgestoken. Maar de jeugd beseft zelf niet,
welke gevaren hieraan verbonden zijn. Mijn
zoon heeft vrijdagavond een stuk vuurwerk op
zijn oog gekregen met als gevolg dat hij een
oog moet missen, en ook zaterdag moeten er
nog ongelukken met vuurwerk gebeurd zijn,
ondanks de oplettendheid van de politie. Maar
wat geeft het of de politie vuurwerk in beslag
neemt, als er nog veel door de jeugd tot ontploffing gebracht wordt. Ook de maatregel
dat aan personen beneden de 18 jaar geen
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Pikant én schokkend: Dit komt uit de krant
van 2 september 1935. Zeven-en-tachtig jaar
geleden. Ik heb alleen wat oude spelling aan
gepast. Zó lang zijn we er al mee bezig en we
komen niet verder dan een niet nageleefd en
niet gehandhaafd verbod. Dat zegt iets over de
besluitvaardigheid van de politiek de afgelopen
jaren, terwijl de laatste peilingen aangeven dat
bijna 70% van de Nederlandse bevolking vóór
een landelijk vuurwerkverbod is.
De laatste jaarwisseling spande de kroon in de
geschiedenis van vuurwerk volume. Het aantal
mega knallen en daverende ontploffingen was
nog nimmer zo hoog en beangstigend. En dan
te bedenken dat het leeuwendeel illegaal was
en dus supergevaarlijk. Het gaat hier over bur
gerlijke ongehoorzaamheid, die slapjes verklaard
wordt door pandemische omstandigheden.
De cijfers zijn helaas spijkerhard. Afgelopen

De laatste jaarwisseling
spande de kroon in de
geschiedenis van vuurwerk
volume. Het aantal mega
knallen en daverende ontploffingen was nog nimmer zo
hoog en beangstigend.
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viering (als die naam nog past) waren er 773
vuurwerkslachtoffers, bijna het dubbele van
vorig jaar. 80% van de slachtoffers is man/
jongen. Hier helpt genderneutraal even niet
meer. 256 slachtoffers eindigden op de spoed
eisende hulp, 517 bij de huisartsenposten
(bron: site beveiliging).
Om het af te ronden: 24% raakte gewond door
zwaar illegaal vuurwerk; 48% door het vuurwerk
van iemand anders en in 43% van de branden
speelde vuurwerk een hoofdrol (vorig jaar 20%).
205.000 Kilo illegaal vuurwerk werd in 2021
in beslag genomen. Dat hielp niet. Categorie
druppel op een gloeiende plaat.
Er is onlangs een motie ingediend door Groen
Links en de Partij voor de dieren om over te
gaan tot afschaffing. De afgelopen 87 jaar
maakt het succes van deze motie niet hoopvol.
We worden gegijzeld door de fans die veel
lawaai maken en roepen dat het een recht is.
Tsja. En als de overheid het dan verbiedt zegt
de knallende Hollander: ‘dat zullen we nog wel
eens zien.’ Wetend dat er geen handhaving is.
En geen straf. Het is een gotspe.
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Op 19 september 1981 was het Central Park
Concert van Simon & Garfunkel. Een citaat
van Paul Simon aan het begin van het concert:
‘Well, you know, we wanted to have fireworks
tonight, but ah, they wouldn’t let us have that,
so we’ll make our own fireworks here!’ Maar hij
bedoelde - heel prettig - mooie muziek…
Het is weer diep stil rond de vuurwerk discus
sie. Niemand heeft het er meer over. Totdat het
onderwerp in november weer langzaam oplaait.
Met een verwacht resultaat waar je beter geen
weddenschap over kunt afsluiten. Ik ga volgend
jaar naar Zweden. Daar zijn sterretjes…
Zie ook: www.eenluizenbaan.nl en
www.komnietnaarzweden.nl.
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Hoe gevaarlijk
is cafeine voor
mijn kind?
Thuis & School
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, Diëtist en Gezondheidskundige

Kinderen zijn nieuwsgierig. Als ze jou een
kopje koffie zien drinken, dan willen ze
dat natuurlijk ook. Maar hoe schadelijk is
cafeïne nou eigenlijk voor een kind?

Wat is cafeïne?
Cafeïne is een psychoactieve, stimulerende
stof. Van nature is cafeïne aanwezig in sommige
planten, bijvoorbeeld: de koffieplant, de cacao
plant en de theeplant. De stof zelf heeft een
bittere smaak. De functie van cafeïne is dan ook
om de plant te beschermen tegen insectenvraat.
Daarentegen is de stof voor de bijen juist een
feromoon: een lokker voor bijen om bestuiving
(en daarmee het voortbestaan) van de plant
te bevorderen. Daarnaast zorgt cafeïne ervoor
dat afgevallen blaadjes niet groeien tot nieuwe
planten, waardoor er te veel planten op een plek
komen te staan.
Cafeïne in thee wordt ook wel theïne genoemd,
maar dit is dezelfde stof. Minder bekende
namen voor cafeïne zijn: matheine, guarianine
en ethyltheobromine.
Na het drinken (of eten) van cafeïnehoudende
producten komt de stof al snel in het bloed
terecht. Na 3 tot 4 minuten zit een groot deel
van de cafeïne al in je bloed en na 30 minuten
kun je al effecten ervaren.
Positieve gezondheidseffecten van cafeïne
Ondanks dat men denkt dat cafeïne vocht
afdrijvend werkt, leveren cafeïnehoudende
dranken gewoon vocht op. Wel stimuleert
cafeïne de nieren, waardoor vocht het lichaam
sneller verlaat.
18

Verdere voordelen zijn dat 1 a 2 kopjes koffie
een bevorderlijk effect heeft op de concentratie,
alertheid en het energieniveau. Deze voordelen
gelden echter wel alleen voor volwassenen.
Daarnaast geven grotere hoeveelheden aan
cafeïne geen grotere positieve effecten.
Nadelige gezondheidseffecten van cafeïne
Algemene nadelige effecten van cafeïne zijn het
krijgen van een rusteloos, angstig gevoel. Ook
fysieke klachten als hoofdpijn, duizeligheid en
hartkloppingen komen voor wanneer je te veel
cafeïne binnenkrijgt. Wat te veel is, is afhankelijk
van lengte, gewicht en gevoeligheid.
Kinderen en cafeïne
Voor kinderen is het drinken van (te veel) cafeïne
risicovol omdat het de ontwikkeling van het
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Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat 66% van de
kinderen tussen 11 en 18 jaar het
gevoel heeft druk en hyperactief
te worden en slaapproblemen te
krijgen van het consumeren van
energiedrank.

zenuwstelsel beïnvloedt. Uit onderzoek van het
Voedingscentrum blijkt dat 66% van de kinde
ren tussen 11 en 18 jaar het gevoel heeft druk
en hyperactief te worden en slaapproblemen te
krijgen van het consumeren van energiedrank.
Geadviseerd wordt daarom om kinderen onder
de 13 jaar geen dranken te geven die hoog zijn
in cafeïne, zoals koffie en energiedranken. Voor
thee geldt het advies van maximaal 2 kopjes
voor kinderen tot 13 jaar. Dit kunnen er meer
zijn als de thee verdund of slap gezet is. Voor
jongeren tussen de 13 en 18 jaar geldt het
advies maximaal 1 kopje koffie of energiedrank
per dag en niet meer dan 5 kopjes thee.
Wil je weten waar nog meer cafeine in zit?
Kijk op www.voedingscentrum.nl.

Thuis & School
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DE WAARDE VAN OUDERS
NU TE BESTELLEN!
Na het grote succes van vorig jaar brengt
OUDERS VAN WAARDE, opnieuw in samenwerking met de Jacob van Katwijk Fundatie,
een tweede boek uit met 48 pagina’s vol
wijsheidverhalen.

Tip: Een gezamenlijke bestelling en aflevering op één
adres scheelt aanzienlijk in de verzendkosten.

DE WAARDE VAN OUDERS
Het is opnieuw mooi vormgegeven en een prachtig
geschenk om bijvoorbeeld aan de (nieuwe) ouders van
de school te geven bij de inschrijving van hun kind op
school. Of een geschenk voor de actieve ouders van
de school. Maar het vorige boek werd ook mede door
de lage prijs door veel scholen aan alle ouders gegeven.
Als nieuwjaarscadeau of anders.
Het vorige boek - de Wijsheid van Ouders - werd
mede daardoor een groot succes. Meer dan 12.000
exemplaren vonden al hun weg naar ouders die er op
een heel plezierige wijze inspiratie uit haalden voor
school en opvoeding. Maar ook leerkrachten waar
deerden de uitgave in hoge mate. De boeken worden
nog steeds grif besteld.

Met vriendelijke groet,
Het team van OUDERS VAN WAARDE

De uitgave is gedaan in samenwerking met de
Jacob van Katwijk Fundatie - BOEK & COO.
Deze verzorgt de verdere afhandeling.

DE WAARDE VAN OUDERS

€ 2,95

excl. verzendkosten
en een minimale
bestelling van
10 boeken.

Prijs
€ 2,95 per stuk met een minimumbestelling van
10 exemplaren
Levering
De boeken worden dan uitgeleverd in overleg op
het opgegeven adres.
Bestellen
Bestellingen via info@ouders.net.

Werner van Katwijk

Werner van Katwijk - OUDERS VAN WAARDE en de Jacob van Katwijk Fundatie

veel
DeTegeboorte
vandruk
een
vlinder
Een man zag hoe een vlinder vele uren bezig
was om zich door de opening van zijn cocon te
wurmen. Plots leek het of de vlinder niet meer
vooruitging en niet meer verder kon. Op dat
moment besliste de man dat hij de vlinder zou
gaan helpen. Hij pakte een schaar en knipte de
rest van de cocon open en de vlinder kwam er
gemakkelijk uit. Maar het lichaam van de
vlinder was opgezwollen met kleine verschrom
pelde vleugels. De man bleef continu kijken,
omdat hij verwachtte dat de vleugels zich ieder
moment zouden openslaan, maar dat gebeurde
niet... wat wel gebeurde was, dat de vlinder de
rest van zijn leven rondkroop met een gezwollen
lichaam en gekreukte vleugels. Hij heeft nooit
kunnen vliegen.
De man kon niet begrijpen, dat zijn daad, die hij
met liefde en de beste intenties had uitgevoerd
een verandering had aangebracht in de manier
waarop dingen horen te lopen. Hij was zich er
niet van bewust, dat de worsteling die de vlinder
moest maken om door de kleine opening te gaan,
de natuurlijke weg was om vocht vanuit het lijf
in de vleugels te persen zodat hij  éénmaal uit
de cocon  zou kunnen vliegen.

OUDERS VAN WAARDE

Gelijk
aanpakken
Een oude boer had al jaren lang bij het ploegen
van zijn akker een grote steen omzeild. Diverse
ploegscharen had hij al gebroken op die steen
en hij was dat ding meer dan zat.
Toen hij op een dag weer een ploegschaar op
de steen had gebroken en hij bedacht hoeveel
ellende die steen hem in de afgelopen jaren
had bezorgd, besloot hij eindelijk om er iets
aan te doen.
Toen hij een groot breekijzer onder het stuk
steen zette, ontdekte hij tot zijn stomme ver
bazing dat die maar een paar centimeter dik
was, zodat hij hem met een voorhamer met
gemak aan stukken sloeg. Toen hij de brok
stukken aan het afvoeren was schudde hij zijn
hoofd terugdenkend aan alle ellende die de
steen hem bezorgd had. En hoe makkelijk het
was geweest om er eerder vanaf te komen.

