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Nieuw leven in Aalsmeer

1 Nadat de X- en Y-chromosomen een rituele paringsdans hadden uitgevoerd, 
realiseerde het pasgetrouwde stel zich enigszins beduusd dat het ongelooflijke/
ongelofelijke was gebeurd: haar eicel en zijn spermatozoïde waren samengesmolten 
tot een embryo. 

2 De dienstdoende gynaecoloog onderzocht de moeder in spe, terwijl de aanstaande 
vader gebiologeerd naar het echoapparaat keek en zich afvroeg of de 3D-visualisatie 
een eeneiige of een twee-eiige tweeling verbeeldde.   

3 Met een e-boek/e-book onder handbereik, deed zij zich dagelijks tegoed/te goed aan 
dubbelzoute drop, karamelvla en Edammer kaas, terwijl de foetussen meegenoten 
via de placenta en vast wenden aan het onophoudelijke geblaf van de chihuahua’s.                

4 Een bevalling wordt weleens/wel eens vergeleken met een marathon, maar 
deze aanstaande moeder voelde zich op het moment suprême topfit in haar 
niemendalletje, terwijl ze met behulp van haar eega de weeën opving en luisterde 
naar de bakerpraatjes van de vroedvrouw.    

5 Na hun vroeggeboorte onderzocht de bevallige assistente de kersverse baby’tjes 
minutieus en constateerde dat ze noch klompvoetjes hadden, noch het syndroom 
van Down, maar wel in de couveuse thuishoorden.   

6 Difterie, tetanus en polio waren in vroeger tijden vervelende aandoeningen, maar 
heden ten dage worden pasgeborenen daartegen ingeënt op het alom bejubelde 
consultatiebureau aan de 1e /Eerste J.C. Mensinglaan.     

7 De apetrotse vader spoedde zich naar de ambtenaar van de burgerlijke stand toen 
de  Kudelstaartse kraamhulp de kleine jongetjes op de commode insmeerde met 
calendulazalf, ter verlichting van hun babyeczeem.      

 Terwijl de jonge papa/pappa twee flessen hypoallergene melk bereidde voor 
de baby’s bedacht hij dat hij zich voorlopig nog niet druk hoeft te maken over 
puberteitsperikelen of Cito-toetsen.  

9 Eerst maar eens werken aan de vader-zoonrelatie en zich terdege voorbereiden op 
slapeloze nachten, met een seksloze periode tot gevolg, of toch vooral genieten van 
de beschuit met blauwe muisjes en de kandeel, die rijkelijk vloeit in deze dagen?                



10 Pluchen knuffelbeertjes en denimbroekjes/denim broekjes zijn de meest populaire 
kraamcadeautjes, evenals voorleesboekjes, die van pas komen als de pedagogisch 
medewerksters op de crèche later ontdekken dat een van de dreumesen de dyslexie 
van zijn oudtante heeft geërfd.        

EXTRA ZIN:

 De Curaçaoënaar kijkt vanuit zijn pied-à-terre dedaigneus naar de hem omringende 
eenoudergezinnen, waarin een achtste deel van de buurtkinderen opgroeit, terwijl 
hij foeyonghai met bitter lemon bestelt bij de afhaalchinees en zich gelukkig prijst 
dat hij tot de babyboomgeneratie behoort.   


