Allemaal van dezelfde papa en mama
Door Gertie Driessen

BELFELD - Een gezin met acht kinderen.
Het komt tegenwoordig niet vaak voor, tenzij
het om gescheiden ouders gaat. En dat is bij
Iris en Marcel Dings uit Belfeld toch echt niet
het geval. “Ze zijn allemaal van dezelfde papa
en mama”, zegt Marcel trots. Nummertje acht
is net geboren. Noëlle kwam 5 januari 2009
ter wereld. En daarmee hadden Bart, Lianne,
Noud, Annick, Luc, Koen en Sophie er een
zusje bij. Ja, ze hebben altijd een groot gezin

gewild, beaamt Marcel. Hoe groot heeft nooit
vastgestaan. “In 1999 hebben we na de vierde
even een pauze ingelast. Stoppen of willen we
er nog meer, was toen de vraag. Het werd het
laatste. In 2003 zijn we aan de tweede ronde
begonnen. “Opmerkelijk: Het stel heeft evenveel dochters als zonen. De eerste vier kwamen keurig om en om qua geslacht. De laatste
‘ronde’ leverde eerst twee knullen en vervolgens twee meiden op. Allemaal gezond van
lijf en leden. En allemaal leuke drukke woelwaters. “Dat drukke zit in de genen”, grinnikt

Marcel met eigen zelfkennis. De Belfeldenaar
teelt glasaardbeien en in de zomerkoninkjes
zit volgens hem het geheim van de smid. “Ik
zeg wel eens gekscherend tegen collega’s die
op het bedrijf komen kijken, dat de aardbeien
van Dings lustopwekkend zijn.” Dat bedrijf
met de bijbehorende grote woonboerderij stelt
het stel ook in staat er een rijke kroost op na
te houden. “Als we in een rijtjeshuis hadden
gewoond, waren we eerder gestopt”, zegt
Marcel. “Bovendien werk ik aan huis en kan
daardoor geregeld even bijspringen”. Het stel

krijgt doorgaans louter leuke reacties op de
omvangrijke kinderschare. “Dan zitten we bij
McDonald’s of lopen we door Centerparcs
en dan hoor je de mensen soms hardop tellen.
Maar er zullen er ook ongetwijfeld ook wel
zijn die het asociaal of raar vinden in deze tijd.
Maar die zeggen dat niet hardop.”
Of het bij acht blijft, durven Marel en Iris
nog niet te zeggen. Al gaat oma ervan uit dat
ze met nummer 21 van een andere dochter op
komst wel genoeg kleinkinderen heeft.

