
KLAARTJE

Ik heb
de rommel

niet
gemaakt!

Wie
dan
wel?

Goed, dan vergeten
wij zondag

je zakgeld wel!

Dan heb je vast
geen tijd om deze week

nog tv te kijken.

‘Ik heb het te druk.’
Een klassieker van een smoes!

Maar het antwoord is gegarandeerd:

Zo wordt de smoes een instinker.

TEChNIEK 4: DE SMOES
De smoes is een slim verzinsel.
Het wordt vaak uit een duim gezogen.
Gebruik bij voorkeur de eigen duim!

‘Heb je ’t niet gehoord? Er is een wet gestemd die zegt
dat kinderen hun kamer niet meer moeten opruimen.’
Een smoes is waardeloos als niemand de smoes gelooft. Zoek het daarom nooit te ver.

Smoezen zijn van nature smoezelig en vallen daarom niet in goede aarde bij:

Wel geschikt voor:

‘Ik was mijn kamer vergeten  op te ruimen.’ 
Op zich een goede smoes! 

Maar vaak ligt er een minder  goed 
antwoord op de loer. 

Iets als: 

LET OP! VOOR INSTINKERS:

DE AANRADER OF GOEDE SMOES:

DE AFRADER OF SLEcHTE SMOES:

De smoes wordt ook wel ‘het excuus’ genoemd. Sommige mensen keuren deze techniek af
omdat ‘de smoes’ veel op ‘de leugen’ lijkt. Het is algemeen bekend dat liegen niet mag.
Het geniet daarom de voorkeur altijd iets van waarheid in ‘de smoes’ te smokkelen.

*Met keuze ‘E’ moet je voorzichtig zijn, want de kaboutertjes staan bekend als bijzonder vlijtige opruimers.
Nog beter: noem iemand die ver weg woont en geen telefoon of e-mail heeft. 
 Bijv. een tante die op een onbewoond eiland woont. Dit maakt het erg moeilijk voor je ouders 
 om te controleren of je de waarheid spreekt.
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TECHNIEK 5:TECHNIEK 5:
VERWARRINGVERWARRING

Ouders zijn snel in de war te brengen. Zaai verwarring. 
Dat helpt altijd om niet te moeten je kamer op te mogen niet opruimen. 
Ben je al in de war? Perfect!

Doe raar.
Begin als een kikker door de kamer te springen terwijl je een kleuterliedje zingt. 
Doe je altijd al raar? Doe dan normaal. Dan is dat raar. 

De kunst van
het niet-opruimen

bestaat uit
niet-opruimen

Opruimen? ik ben bang
dat daar rommel van komt.

Opgeruimd
staat rommelig.

Ruim je kamer op, clara.

Maar eh … ?!?

Geef je ouders stof*
tot nadenken.

Vergeet niet
op te ruimen.* 
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Integendeel. Ik vergeet 
altijd op te ruimen.

Absoluut misschien.

Bedankt mam. Je bent een schat.

Eh … ? Wat bedoel je? Ja ja, dat bedoel ik.
Natuurlijk bedoel ik dat!

Verzin een wetenschappelijke verklaring 
die erg logisch klinkt: Volgens een geleerde
professor is rommel de ideale hersentraining 
om met chaos om te gaan. 
Het maakt ons dus slimmer.

Soms heb je geen keus. Dan moet je opruimen. 
Dan moet je naar de grove middelen grijpen. 
Zoals paniek. 
Pap: Ruim nu onmiddellijk op of er zwaait wat. 
Ik: Het komt erg ongelegen, pap. 
Pap: Waarom?
Ik: Het huis staat in brand.

Een goede manier om verwarring te veroorzaken is ‘doen alsof’. Doe alsof je opruimt.

TEcHNIEKEN OM 
LANGZAAM OP TE RUIMEN:
Wachten tot de rommel zichzelf opruimt. 
Wachten tot iemand anders het opruimt. 

TEcHNIEKEN OM 
SNEL OP TE RUIMEN:
Sorry, daar moet je
een ander boek voor kopen.



TEChNIEK 6:
IN UITvOERINg

wERK

Zeg nooit zomaar 
‘rommel’ tegen 
een verzameling 
interessante 
voorwerpen
die schijnbaar 
wanordelijk
geordend zijn.

Zorg voor verbouwingen in je kamer. 
Net als wegenwerken, kan dat soms heel lang 
duren. Tijdens de verbouwing is je kamer 
natuurlijk een puinhoop. Dat is normaal 
tijdens een verbouwing. Zeg dat je alles 

opruimt na afloop van
de werken.

tip: Zeg niet
dat de werken
nooit zullen
aflopen.




