Blog 138: kroamschudd’n
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is .... gender reveals, heul veul gender
reveals. Supervet, voor jullie vooral en aan alle zwangeren, toekomstig papa’s en
ander familieplezier ook gefeliciteerd. Gooide me mooi terug in de tijd. Oh en
trouwens, hierbij het recept voor een geslaagde kraamtijd. Samengesteld door
Papa.
Fase 1: hell yeah! Ik wordt Papa! En nu? Nu niks kerel, drink een biertje, rook een
sigaar en doe dat niet door andersom want bier rookt slecht en van sigaren
drinken stik je de moord. Vier het heugelijke nieuws, liefst alleen of bel een
maat. Maar vooral geniet nu je kunt van je tijd alleen want straks is dat biertje
geen bier meer, maar een dweil. Die sigaar die je rookt kan straks echt niet
meer, het stinkt, het is vies en is duur man! Die dweil vervangt eigenlijk waar je
nu nog tijd voor hebt. Je bier, je joystick, je nootjes, je telefoon en je naam. Bij
deze bent u gepromoveerd tot Kapitein Zwabber. Lid van de Orde van Dweil &
Teil. Je wandelende spuugfabriek wordt misselijk van alles wat altijd lekker was
en de manier waarop ze dat laat blijken gaat verder dan de exorcist. Het is
alarmfase 1.
Fase 2: Awesome! Geen dweil meer, en nu? Nu niks kerel, haal kerosine, een lange
lont, een vuurpijl en flambeer die dweil, teil en emmer met een klapper. Nu bent
u geheel bevorderd tot Generaal Pakditeffe met als specialiteit
Wiljedatookeffedoen. Het voelt als lakeischap en dat is het ook. Doe het ook,
overal staat een vraagteken achter en is het er niet, plaats die dan zelf. De
Heerschappij is onverbiddelijk en absoluut niet rationeel. Die keer dat je
vergeten was het haar vast te houden tijdens het spugen is nog laaaaaaaang niet
vergeten en ze helpt je graag herinneren. Bier drinken doe je stiekem, een peuk
ook maar neem een abo op smint. Niet dat je gaat zoenen maar camoufleert wel
lekker. Het is alarmfase 2.
Fase 3: Yes ik wordt zo vader! En nu? Nu niks kerel. Je titel wordt wederom
aangepast. Vanaf nu ben je Ridder Koos. Koos Machteloos. Waar je nu doorheen
gaat gun je je ergste vijand niet. Die gun je chronische jeuk aan de onderkant
van zijn tenen. Je heerschappij gaat een pijn ervaren die jij van binnen gaat
voelen. Ook op je wang als je koffie drinkt tijdens dit magische moment. Wat er

ook gebeurt, luister. Doe. En het is waarschijnlijk nog steeds niet goed, maar
geef je andere wang en lig ‘s avonds in foetushouding met je duim in je mond te
janken om je moeder. Ik kan niet beschrijven hoe idioot machteloos je gaat
staan, maar je ziet je heerschappij pijn lijden en je kunt niets doen. Niets. Dat
komt straks pas. Het is alarmfase 3.
Fase 4: Ik ben Papa!! En nu? Nu niks kerel. Geniet. Dat vooral. Het wondertje wat
je na veel te lang wachten voor het eerst vast hebt is jouw moment. Kies
zorgvuldig je eerste woorden, wees origineel, creatief en eerlijk. Laat het
moment duren en leef het moment. Je hebt deze ding maar één keer voor het
eerst vast. Kijk en zie. Hoor en luister. Voel en voel. Het is alarmfase 4.
Fase 5: Kroamschudd’n. Vet! Echt niet. Weet je nog, dat moment wat je leefde,
dat was. En wat was is geweest. Nu moet iedereen wat van je. En jij? Jij mag
optreden. Sorry, niet mogen. Je moet! Lees kerel, jij bent nu Beschermheer en
alles is toegestaan zolang het gaat om de rust van je heerschappij en ukkie. Lieg
dat ze slapen, verberg je tijd, maak het drukker dan het is. Klinkt idioot maar er
is een logica. Nu dat iedereen weer thuis is, staan alle onderdanen te springen om
te komen. Echt wel tof al die aandacht, maar het is veel en veel zeggen te
snappen dat ze niet hoeven te haasten en doe maar rustig aan maar anders
komen ze toch “ ff een half uurtje”. Om vervolgens mee te eten. Waak daarvoor
kerel! Als een bloedhond. Iedereen is welkom maar wel wanneer jij aangeeft dat
het kan. Oh, ff een klein dingetje tussendoor. Overleg dat wel ff met de dame,
want ruzie moet geen vete worden. Bewaak! Het is alarmfase 5.
Veel in fase 5 kun je aanpakken door een bigass kraamfeest te geven zodat je
die hele toestanden maar eenmaal hebt. Maar dat is in theorie. In de praktijk
komen ze allemaal twee keer want dan kunnen ze even rustig met de kleine
zitten. Denk goed na want hiermee voorkom je alarmfase 6.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is ... fase 6. Ik drink een biertje, sneller dan
zou moeten. Ik rook een peuk, voor de helft. Ik leef mijn moment. Stiekem op de
wc, want anders zien de monsters mij. Mijn heerschappij? Die even foetsie. Het
alarmfase 7.

