Blog 116: Opboeken! Mijn hersenen zijn leuker
Al die tips en trucs zijn net chocoladekruidnoten. Als je ze teveel eet wordt je
misselijk. En dat is precies wat ik de laatste tijd bizar veel zie. Tips en trucs. In
de vorm van opgeleukte plaatjes met teksten als; afkoelen voor straf helpt alleen
als ze drie minuten op een trap zitten. De achtergrond roze en om het wat
draagzamer te maken plakken ze er een Hello Kitty op met een tatoeage van een
eenhoorn die weer een tattoo heeft van een kat die op een lama rijdt met
raketmotoren.
Het idiote is dat je die bewuste pagina`s nog volgt ook. Soms staan er leuke
blogs in van bevallingsverhalen in de McDrive of vaders in de ballenbak terwijl
het kind al thuis is en oppasoma’s die leren hoe je stiekem toch rum verwerkt in
een appeltaart. Het ding is alleen dat al dat soort interessante onderwerpen
nogal verzuipen tussen de moetjes en weetjes en wetenschappelijk bewezen
toestandjes over hoe je geen verkleinwoordjes moet gebruiken omdat je dan
kinderlijk klinkt waardoor je monster een risico van 2,8% loopt een
taalachterstandje te krijgen. Al dat gezever stoort me. Je moet ellenlang
scrollen tussen al die ik-haat-jouw-manier-van-opvoeden berichten voordat je
eindelijk bent bij waar je wilt zijn. Soms ben je zo driftig aan het wegklikken van
dat soort berichten dat je geen eens meer weet wat je nou precies zocht, maar 1
ding weet je nu wel, dat is dat jouw aanpak niet de juiste is. Want 2 op 3621
monsters ervaren stress als je zegt dat je geen twee aanhangers aan elkaar kunt
vastklikken. Je kunt het ze beter zelf laten ontdekken.
Wat ook wel gebeurt is dat je telefoon hem gaat spacen. Ben je eindelijk bij het
blog of verhaal, zit je er helemaal in...spookreclame! Dat is echt de dolk in je rug
terwijl je ernaar kijkt. Niet zomaar een dolk, maar een Rambodolk. Het verschil
tussen de echte en xenos-variant is dat de echte een kompas in het handvat
heeft. Da’s superhandig want dan kun je zeggen; IK STEEK JE NEER! Op het
oosten! Geen idee waar dat goed voor is maar zo voelt het wel. Want linkshandige
kinderen lopen meer risico een afwijking naar rechts te hebben. Dit kun je
corrigeren door een Tsunami aan fristi. Mocht je net als ik goed klaar te zijn
met dat soort guide-lines in your opvoeding, ontwijk de Bruna dan ook. En elke
andere boekenwinkel. Die ellende is niet meer beperkt tot internet. Wildvreemde
mensen schrijven er boeken over. Vreemden zoals Roue Verveer enzo. Roue

heeft een boek waarin hij aan ons wilt duidelijk maken dat de Surinaamse
opvoeding prima werkt op iedereen. Zo schrijft hij over dat je als papa niet bij
een bevalling hoeft te zijn, de riem of slipper een prima straf-methode is en ga
zo maar door. Moet ie helemaal zelf weten, maar dring het niet op. Het spreekt
mij niet aan want ik zie nergens de namen van onze kinderen staan. Daarnaast
staan Surinamers niet bepaald bekend om het op tijd komen dus het niet moeten
willen zal wel meevallen. Waarschijnlijk was hij gewoon te laat.
Punt wat ik wil maken, lieve mensen, is dat je dat soort onzin helemaal niet hoeft
te accepteren. Tolereren ook niet. Zolang jouw kind niet in zo’n stuk staat, is het
niet voor jou bestemd. Sterker nog, zolang jouw kind smorgens lacht en savonds
ook, is je hele opvoeding prima! Tenzij je illegaal lachgas gebruikt, dan is het een
ander verhaal.
Trek dus vooral je eigen plan. Dat is wat ik wil zeggen. Opvoeden doe je niet uit
een boekje of via Facebook. Je doet het met je hart en gezond verstand. Ik
bedoel, elke idioot weet dat je niet moet slaan en schelden enzo. Een tik op de
kont moet je zelf weten maar er is een hele dun lijn tussen een tik en een
corrigerende jezusknal. Besef wel, als je eenmaal de eerste tik hebt uitgedeeld,
krijg je het schapensyndroom. Geen wol op je kin maar schapen en een dam. Je
kind vergeet het hopelijk (of direct na je rechtse) maar jij niet.
Jouw opvoeding. Of het goed is kom je achter op je sterfbed. Ieder zn shizzle
zeg maar. Je bent er zo vrij als de wind in.

