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Een goed gesprek , deel 8 
Ik zit met mijn oudste kleuters in de kleine kring. Teun is verdrietig, want zijn zusje Jet is op zijn 
wandelende tak gaan zitten en dat heeft het arme dier niet overleefd! En nu wil hij een ander 
huisdier. Het liefst een hond. Want als Jet daarop gaat zitten, is er niets aan de hand! Maar een 
hond, dat mag niet van zijn moeder! 
 
Ik: Waarom mogen kinderen vaak geen hond? 
Filip: Omdat, ze hebben kleine broertjes en zusjes en die zijn dan bang. 
Fabio: Mijn vader wordt ziek van honden en mijn moeder wordt ziek van katten. 
Filip: Je bedoelt zeker, dat ze er allerziek voor zijn! 
Mieke: De mensen zijn bang, dat die hond ze gaat krabben. Onze kat krabt de bank! 
Jimme: Kinderen zijn te klein. Die kunnen niet voor de hond goed zorgen. Die weten niet: wat eet 
een hond? 
Jan: Ze eten brokken…die haal je gewoon in de winkel, hoor. Dat is toch niet zo moeilijk, Jimme? 
Tom: Just is bang voor de hond, dus gaat de hond in het hok of in de schuur of in de tuin. 
Louis: Alleen kleine zusjes zijn bang voor honden en katten… denk ik… 
Teun: En je moet goed opletten, anders lopen ze weg. Dat doen alle huisdieren wel es. En dan 
heb je verdriet! 
Renske: Een hond, die moet je uitlaten, ook als het regent, dus… 
Filip: En ze bijten soms, net als een hamster en een konijn. 
Pieter: Mijn hond moet 3 keer…drie…drie… (Hij laat ons allemaal drie vingers zien) in de ochtend, 
in de middag, in de avond… 
Roos: En dan gaan ze dood. En dan moet je huilen. 
Mieke: Gaan ze dood in de avond? 
Jan: Neehee…ze kunnen de hele dag dood gaan en ook in de nacht… 
 
Ik: Wat gebeurt er als je huisdier dood gaat? 
Mieke: Dan ga je ze begraven. 
Jimme: Ja, in de tuin vergraven of in het bos. Dat mag niet. In het bos. Ze moeten in de aarde… 
Wout: Het dier wordt eerst kleiner en dan gaattie naar de hemel, de dierenhemel. Die bestaat! 
(Hij knikt er vol overtuiging bij.) 
Teun: Of ze krijgen een prik van de dokter en dán zo, hup, naar de hemel! 
Filip: Als een dier dood gaat, dan ga je dus huilen, maar alleen als het dier van jou was. 
Roos: Dat vind ik zielig! 
Pieter: Er komt licht op hem, in de grond, en daardoor gaattie naar de hemel. 
Jimme: De poezenhemel, de hondenhemel, de hamsterhemel, de… 
Tom: Allemaal apart? 
Fabio: Nee, hoor! Mensen en dieren gaan naar dezelfde. Er is maar één hemel. 
 
Ik: Hoe ziet de hemel eruit? 
Pieter: Helemaal wit. Alles is er wit, het is in de wolken en die zijn ook wit. 
Tom: Of allemaal sneeuw! Het is daar koud. Het is boven de wolken heel koud. Dat zegt mijn 
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papa. Die is piloot. Die weet dat. Er is een sneeuwkleed en er is een man… 
Pieter: …bijvoorbeeld Jezus… 
Tom: …die gaat de hond helpen of de kat of de goudvis… 
Mieke: Gaan dode vissen ook naar de hemel? Wij eten ze altijd op! Als ze dood zijn. Maar niet de 
goudvis… die eet de kat op. (Grote hilariteit in de kleine kring!) 
Fabio: De hemel is op de wolken en daar kunnen alle dieren op. En de dode mensen erbij. Dat 
kan. 
Roos: En die man die daar is…is die dan ook dood? Die Jezus? 
Filip: Die ging dood aan een kruis. Heel zielig. Met Pasen. En toen ging hij weer levend worden 
en toen ging hij naar de hemel varen. Met een boot. Dus… die ging levend naar de hemel.  
Handig , hè? 
Jan: Boven de wolken is geen hemel, daar is het heelal. Dat zegt míjn vader. Die is geen piloot, 
maar die weet dat van zichzelf. 
 
Ik: Gaan jullie ook naar de hemel? 
Simon: Dat weet ik toch nu nog niet, juf! 
Jimme: Dat weet je als je er bent pas! 
Tom: Ik wil niet naar de wolken. Daar zak ik door. En ik wil ook niet dood. Ik wil wel levend en 
dan wil ik naar de Here God! 
Mieke: Is die daar dan ook? 
Jan: Dat lijkt me daar een drukke boel, in die hemel, met al die mensen en al die dieren… Zijn we 
nu klaar met praten? Mag ik dan nu in de bouwhoek, juf? 
 
Dat mag! Ze bouwen er aan een grote toren van alle blokken. 
Als ik even later kom kijken, zeg ik: Dat lijkt de toren van Babel wel… 
 
 
 
 
 
 
 

 


