
dingen waar je je allemaal schuldig 
 over kunt voelen

Dat je je kind voor tv zet als je wat voor 
jezelf wilt doen, dat je te weinig tijd voor je 
man neemt, dat je je kind kant-en-klaar baby-
voeding geeft in plaats van verse groente, dat je 
geen oppas kon vinden toen je vriendin een feest 
gaf, dat je je kind naar de crèche brengt, dat je 
te weinig tijd voor hem/haar hebt, dat je geen zin in seks 
hebt, dat je te weinig tijd voor je vriendinnen maakt, dat 
je je kind soms even in een kast wil stoppen, dat je geen 
uitwasbare luiers gebruikt, dat jullie alweer patat eten, dat je 
de hele tijd met je smart-phone speelt in plaats van met je kind, 
dat het nog steeds een troep in huis is ook al ben je de hele dag 
thuis, dat je liever thuis bent dan in het café met een vriendin, dat 
je aan het werk bent op je vrije dag, dat je minder bent gaan verdienen, 
dat je je ouders al te lang niet hebt gebeld, dat je je kind te veel verwend, 
dat je niet gereageerd hebt om een mail van een oude vriend, dat je soms heimwee 
hebt naar het pre-baby-tijdperk, dat je niet van knutselen houdt, dat het je niet 
lukt om het eten om zes uur op tafel te hebben, dat je schreeuwde tegen je kind, dat 
je niet consequent genoeg bent, dat je te laat bij de kinderopvang was, dat je het tien-
minutengesprekje was vergeten, dat je altijd later op je werk komt en eerder van je werk weg 

gaat, dat je je kind als heel vroeg iPhone-verslaafd hebt gemaakt, dat je kind te luidruchtig is, dat je 

een hele zak drop hebt leeggegeten, dat je blij bent dat je kind slaapt, dat je hebt geroddeld over andere 

moeders, dat je niet bent gaan sporten, dat je kind in kleren met vlekken aan heeft, dat je te veel over jezelf of je 

kind hebt gepraat, dat je vergeten bent je zus een kaartje te sturen,dat je de vuilniszakken niet hebt buiten gezet, dat je je de hele tijd schuldig van fouten kun je leren



je bent echt niet de enige moeder die...

haar kind heeft laten huilen
omdat de babyfoon ‘t niet deed

dronken is thuisgekomen 
bij de nieuwe oppas

zorgrimpels heeft

regelmatig schreeuwt:
‘niet schreeuwen’

haar kind naar de opvang
brengt terwijl hij ziek is

haar kind weleens heeft  
laten vallen

 *hik* Heeft ze  
nog *burp* 
gehuild?

tijd kun je niet sparen



zorgen maken hoort erbij.

negeer goedbedoelde adviezen

LALALA Ik 
kAN JE NIET 
HOOOOOREN  

ALS JE SLIM
bENT...

ALS Ik
JOU wAS...

onderteken de volgende belofte

Officieel

…of geef ze door aan iemand anders

Contract

Ik beloof plechtig nooit (maar dan ook nooit) 
ongevraagd alle voor- of nadelen van borst-
voeding, thuisbevallen, biologisch voedsel 
of doorslaapmethodes te verkondigen aan 
moeders die niet om mijn mening hebben 
gevraagd. 

 
  It’s none of my busIness.

plaats: .....................  datum: ..................... 

naam: .....................

handtekening: 



moeilijk he, 
niet over je kind praten 

het WeeR

 het nut VAn 
tWItteR

 tAlentenJAchten 
op tV

WAt eR 
VeRdeR 
nog op 

tV Is

de 
VoetbAl-

competItIe

schoenen

 chRonIsche 
Jeuk

Roken 
op 

stRAAt

bn’eRs

RugklAchten

lIpgloss

bellen In 
de tReIn

VeRloedeRIng 
VAn de 

   nedeRlAndse 
tAAl

ARnold 
schWARzeneggeR

hIppe 
VAkAntIe-

bestemmIngen

ondeRWIJs In 
nedeRlAnd

Houd bovenstaande mogelijke onderwerpen 
bij de hand als geheugensteun

trek om de drie maanden een fles 
champagne open (of vaker)

Gefeliciteerd! 
Jullie hebben weer 100 dagen overleefd als vader en moeder



Een kind 
krijgen is een 
wonder, een 

kind hebben is 
gedonder

pak een biertje en ga die dansvloer op!

 You’ve got more booty to shake!


