Waarover gaat
dit boek eigenlijk?
Oké, je bent nu een Groot Kind.
Nog niet écht groot, natuurlijk,
maar toch al een pak groter dan eerst.
En dat is leuk! Je kunt nu

Of vragen als: ‘Waar komen baby’s vandaan?’
Op het eerste gezicht is dat niet zo’n moeilijke vraag:
Chinese baby’s komen uit China,
Belgische baby’s komen uit België
en Nederlandse baby’s komen uit Nederland.
Klaar.

lopen,
hinkelen,
		klimmen
			
en misschien zelfs al
				zwemmen
					of fietsen.
Dat kon je eerst allemaal niet. Toen je een baby was,
kon je helemaal niets. Of ja, je kon slapen, drinken,
huilen, lachen, plassen en een grote boodschap doen.

Maar je kon bijvoorbeeld nog niet praten. Je deed alleen maar ‘pipi’ en ‘poepoe’, je zei het niet.
En je stelde geen vragen. Dat is nu wel anders … Eigenlijk stel je best veel vragen!
– ‘Waarom krijg ik geen ijsje?’
– ‘Waarom moet ik al gaan slapen?’
– ‘Waarom heb ik een piemel en geen vagina (of andersom)?’

Maar dat bedoel je natuurlijk niet.
Jij wilt weten hoe een baby op de wereld komt,
of dat nu in China, in België of in Nederland is. Toch?
Dat is voor sommigen wél een moeilijke vraag.
Zo moeilijk zelfs dat grote mensen er vroeger allerlei
leugenverhaaltjes bij bedachten. Die verhaaltjes
kloppen niet, maar ze zijn wel erg leuk en grappig.
Lees maar even verder.

Leuke leugenverhaaltjes
voor kleine kinderen

Baby’s krijg je als je kust
Ook dat klopt niet. Van een kus krijg je geen baby.
Maar vaak begint het wel met een kus.
Zo’n kus tussen twee mensen die
erg veel van elkaar houden, dolverliefd zijn
		
en supergraag een kindje willen.
Zo’n kus gaat best wel anders dan de kusjes die jij aan
mama of opa geeft. Zo’n kus op de mond kan erg lang duren.
Misschien vind jij dat raar (of zelfs een beetje vies),
maar grote mensen geven elkaar graag zo’n kus als ze
verliefd zijn. Maar een baby? Nee, die komt er niet met
alléén maar zo’n kus, hoe lang die ook duurt.

Baby’s komen uit
een bloemkool
Baby’s groeien aan bomen
Zie je het voor je? Zo’n babyboom?
En af en toe valt er een kindje
uit als het flink waait? Nee.
Dat is onzin.

Stel je voor: samen met mama
heb je een moestuin aangelegd
en – hopla! – op een dag groeit
daar een mooie, roze baby.
Dat gelooft zelfs een baby niet!

Baby’s komen met
de babyboot
Heel soms wordt er weleens
een baby op een boot geboren,
dat kan, maar baby’s komen
echt niet zélf met de boot.
Jij bent al zo groot en jij mag
nog niet eens alleen varen.
Een baby dus helemáál niet.

Baby’s komen met de ooievaar
Op een zonnige dag zit je buiten in een boekje te lezen
en plots komt er een ooievaar aangevlogen – op zich
al heel speciaal. Maar nóg specialer: aan de bek van de
ooievaar hangt een doek waarin een baby ligt, een echte.
De ooievaar cirkelt boven je huis en denkt: Ja, hier kunnen
ze nog wel een kindje gebruiken. Hij landt in de tuin en je
ouders lopen opgewonden naar buiten om je nieuwe broer
of zus uit de doek te nemen. Kan dat? Natuurlijk niet!

