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Wij hebben zes kinderen. Het zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Stief
doen we niet aan, want dan klinkt het nogal extreem. Hangt een negatief smaakje
aan dan. Joep en Nilu hebben een papa en een Dave, net als Rani, Rama en Hira
een mama en een Miranda hebben. Toch is het een eenheid. Allemaal een schakel
in wat ons bind.
Miran en ik hebben dondersveel mazzel gehad dat we deze eenheid hebben,
overtreft onze stoutste dromen dat het zo goed gaat. Soms iets té. Want soms
hebben ze het syndroom van Aardappelschijfje. Blij dat we zijn dat ze samen
zijn. Maar net als aardappelschijfjes is het vrij irritant als ze aan elkaar blijven
plakken. Zeker wanneer je ze bakt is het vervelend. Je hebt altijd zo’n kliekje
wat aan elkaar blijft zitten, hoe vaak je ook draait, schudt of roert, ze blijven
plakken. Net wanneer je denkt dat je ze allemaal hebt, je denkt dat ze allemaal
lekker goudkleurig zijn, je ze schept op je bord en dan ziet dat er toch één zo’n
grote een wat kleinere onder zich had verstopt en die is nog steeds wit. Dat
vastklampen werkt ook met kinderen. Je besteld een Joep, maar krijgt Hira en
Rama erbij. Je roept Nilu en Rohan komt er als een strontvlieg achteraan. Je
vraagt aan Rama waar Miranda is en Rani geeft antwoord. (Dit werkt bij ieder
meerkinderig gezin met elke willekeurige naam)
Het is niet altijd vervelend hoor, want trots overheerst. Maar soms, gewoon heel
soms zou ik het leuk vinden als je de aandacht krijgt van degene van wie je het
vraagt zonder extra neushoorn. Terwijl ik de oplossing zoek, ik heb hem wel door
die aardappelschijfjes, is dit niet helemaal bij wet toegestaan. Wat betreft die
schijfjes kan ik je wel de oplossing geven voor het plakkende probleem wat
iedereen heeft. Je gaat het in geen enkel kookboek vinden namelijk. De tip is dit.
Pan op hoog vuur, half olie, half bakboter. De pan goed heet laten worden, dan de
schijfjes met verpakking en al een minuutje erin laten liggen. Dan haal je hem
eruit, knip je het zakje open en leeg je de inhoud in de hete pan. Je roert wat,
loopt naar de woonkamer en pak daar een sta-lamp met ronde marmeren voet met
dezelfde doorsnee als de pan. Stamp minstens 10 x met die voet in de pan met
schijfjes. Dan zet je de lamp weer terug in de woonkamer en kijk je in de pan en
roep je; PUREE IS OOK LEKKER!!

Zoals je ziet is dit niet oplossing voor de eenheid der monsters. Dus rest mij
maar een ding. Genieten. En dat doe ik. Met mayonaise.
*deze en meer vallen ook te lezen op www.dagboekvaneenpapa.nl*

