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Chipolatapudding

Voor sommige gerechten mogen ze mij ’s nachts altijd wakker maken, 

bijvoorbeeld voor chipolatapudding. Wanneer mijn vrouw boodschappen gaat 

doen en ze rommelt wat met de lege flessen, krabbel ik vaak stiekem onder aan 

de boodschappenlijst: ‘de pudding’, en dan weet ze genoeg. Kom ik dan uit 

werk thuis, dan staat het verlangde meestal in de koelkast, zonder dat mijn 

vrouw er iets over gezegd heeft. De schat.

Tot die keer dat de boodschappen afkomstig waren van de nieuwe supermarkt 

hier om de hoek. Hij zat er pas. In tegenstelling tot andere nieuwe winkels was 

er geen aankondiging geweest, geen schreeuwerige huis-aan-huisreclame. Zo 

ondernemend als ze is, had mijn vrouw daar direct de weekboodschappen 

gehaald. Ze kwam thuis met een tas vol onbekende dozen en pakjes. Geen kleur, 

geen foto’s, alleen de naam van het product stond met zwarte letters op de 

verpakking afgedrukt. Dat was wel even wennen, maar ook wel handig, je wist 

namelijk waar je aan toe was. Sommige vermeldingen bevatten taalfouten, 

bijvoorbeeld: ‘brammenjam’, ‘oude kaes’, ‘botterhamenworst’. We lachten 

erom, toen nog wel.

Het woord ‘chipolatapudding’ was gelukkig goed gespeld. Ik opende de 

verpakking en stak, zoals gebruikelijk, mijn lepel erin om de pudding te 

verdelen over de dessertbakjes. De bus spuitslagroom stond al klaar.

Mijn lepel kwam echter niet door de pudding heen, maar veerde terug. 

Teleurstelling maakte zich van ons meester, want ook mijn vrouw had mijn 

voorliefde voor dit nagerecht overgenomen en verheugde zich op de eerste hap. 


