"logeren"
Onze kleindochter heeft een nachtje bij ons gelogeerd. Het was de eerste keer dat ze geen van haar
ouders bij haar had. Spannend dus voor iedereen! Ze werd gebracht door onze dochter met een auto vol
bagage, voldoende voor een koningin die een week met vakantie ging. En dan te bedenken dat ik vrij veel
had aangeschaft. Kampeerbedje en aankleedkussen hadden we al. We hebben er nog een stoeltje,
badbenodigdheden, een po en servies bijgekocht evenals wat speelgoed. Onze dochter kwam nog met
flessen, pap, melk, badje, kleding, speelgoed, boeken en wie weet wat nog meer. Je snapt niet hoe de
mensen dat bij natuurvolkeren doen!
Eten was heel gezellig. Ik had macaroni gekookt. Dat ging, ze is thuis gewend met haar handen te eten. Ik
had er nog een speciaal gebogen lepel bij gelegd, waarvan ook gretig gebruik werd gemaakt. Ons konijn
moest even wennen, maar later ging het best en nam hij lekkere dingetjes van haar aan. We hadden een
eigen kamertje voor haar ingericht, maar dat ging dus niet. Krijsen...enfin, je gaat zoiets niet forceren, dus
bedje naast ons bed. Eerst ging dat ook niet, maar uiteindelijk heeft ze nog een paar uur geslapen. Om vier
uur ging het niet meer, dus gedrieèn naar beneden, kind op de po en een half uur later weer naar boven. Ze
wilde echt niet in haar eigen bedje, dus dan maar tussen ons in. Maar slapen was niet de bedoeling en het
donker kon ze ook niet waarderen. Even leek het of ik een jonge bok in bed had, want naast een paar
kusjes kreeg ik ook een behoorlijk aantal forse kopstoten te verduren en geloof me: je merkte er niets van
dat ze geen hoorns had. Uiteindelijk kroop ze dicht tegen me aan en met mijn arm om haar heengeslagen
en mijn mans hand kroelend in haar nek was er al gauw een licht gesnurk hoorbaar. Dat heeft nog zo'n
twee uur geduurd. Toen werd ze huilend met "mama" op haar lippen wakker. Het is ons toch meegevallen.
Het is een heerlijke meid, de kopstoten ten spijt.
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