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Opa en oma 

U weet al dat ik opa ben. En ja, mijn vrouw Marjolijn is oma. Inmiddels verkeren wij al 

ruim drie maanden in die status en zijn wij gewend aan de titel. Bedenkelijk vind ik wel 

dat mijn Marjolijn mij ook steeds vaker begint aan te roepen met opa, terwijl zij toch 

donders goed weet dat zij mij daarmee twee generaties te oud toedicht. Of zichzelf te 

jong. Nou ja, het zal goed bedoeld zijn. 

 

In ons rijtje huizen zijn wij overigens de laatsten die een eerste kleinkind mochten 

begroeten. ‘Het is zò leuk,’ drukte de één na de andere buurvrouw op ons hart, waarbij de 

bijbehorende buurman bevestigend stond te knikken. Nou, dan zal het wel waar zijn. ‘Een 

kleinkind wordt pas echt genieten,’ deed menigeen er nog een schepje bovenop. ‘Alleen 

de lusten en niet de lasten!’ was de algehele stemming in de straat. Wij konden natuurlijk 

niet wachten en telden steeds nieuwsgieriger de dagen af. 

 

Maar dat is dus al ruim drie maanden niet meer het geval. Fay heet ons kleine fee en we 

zijn de koning te rijk. Dat zij een stuk mooier is dan alle andere kleindochters die wij 

kennen, draagt daar natuurlijk enorm aan bij. Ook omdat zij veel liever is dan al die 

andere kleine meisjes en alleen huilt als het echt nodig is. En dan vergeet ik nog te 

melden dat haar gezicht werkelijk met een gulle lach opensplijt als zij mij ziet. Dat doet 

ze omdat ze haar opa zo lief vindt, denk ik dan. ‘Ze lacht je nu al uit,’ stelt Marjolijn 

echter vast. Het doet er niet toe. Die lach blijft onbetaalbaar. 

 

Dat van die lusten en geen lasten klopt echter niet helemaal. Natuurlijk genieten wij 

volop van de kleine meid, maar helemaal vanzelf gaat dat toch niet. Financieel hebben 

wij bijvoorbeeld naar mijn idee al meer bijgedragen aan haar kledingkast dan ik in een 

heel jaar te besteden krijg. De jongedame laat zich vervoeren in een hightech 

transportmiddel dat men nog altijd naïef een kinderwagen noemt en waarvan de 

dagwaarde die van mijn oude Fiat Panda ruim overstijgt. De kamer die wij voor haar 

hebben ingericht is mooier en afgewerkter dan elke kamer die wij in ons bestaan voor 

onszelf hebben ingericht. Zo vind je bij haar geen losse snoeren over de grond of aan het 

plafond, om maar eens iets te noemen. En dan vergeet ik gemakshalve bijna te melden 
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dat ik verbannen ben van die heerlijke, goed verwarmde eerste etage naar de koude 

zolder. Je moet iets voor je kleindochter over hebben, nietwaar? Tot zover, dacht ik, valt 

het nog wel te overzien. En toen werd het Kerst. 

 

Een goed gebruik is dat op eerste kerstdag alle kinderen bij ons komen eten. Met twee 

zoons en twee lieve schoondochters zijn we dan met zijn zessen, met Fay er bij met zijn 

zevenen. ‘Nu ligt Fay nog in de box, maar binnenkort zit ze in een kinderstoel,’ bedacht 

mijn Marjolijn zich de volgende dag, ‘en dat past niet meer in onze keuken.’ We keken 

elkaar aan. Ze had gelijk. ‘En we kunnen haar toch niet…?’ vervolgde ze. Nee, natuurlijk 

kunnen we dat niet, knikte ik zonder woorden. 

 

Nu moet u weten dat ik tussen onze keuken en onze huiskamer zelf, met mijn eigen twee 

linkerhanden, ooit een muur heb geplaatst die niemand opviel omdat hij er zo 

professioneel uitzag. Alsof het gedegen vakwerk was, zeg maar. Ik was dan ook 

behoorlijk trots op die muur. Mijn magnum opus, dat kan gerust gezegd. Door één 

simpele opmerking van Marjolijn veranderde dit kunstwerk in één daverende klap in een 

sta-in-de-weg. ‘De muur moet weg,’ stamelde ik onthutst. 

 

Enfin, inmiddels is de muur gevallen, met voor mij een veel grotere impact dan indertijd 

die andere muur in Berlijn. Onze  oude vloer is er uit. De muren en het plafond zijn 

opnieuw geschilderd. Een nieuwe, houten vloer ligt als een bouwpakket in een hoek van 

de kamer. Alle meubels zijn verkocht op marktplaats. Nou ja, verkocht… Als ik vrienden 

hoor praten over marktplaats, dan vergaren zij enorme opbrengsten voor hun gammele, 

half vergane goederen. Alles wat ik echter op marktplaats zet en dat nog werkelijk zo 

goed als nieuw is, zonder zichtbare gebruikssporen, levert mij een habbekrats op. Ik ben 

bij wijze van spreken al dolgelukkig als ik iets niet zelf hoef af te voeren. Maar dit 

terzijde. 

De nieuwe meubels zijn besteld en worden, als alles meezit, eind volgende maand 

geleverd. Ondertussen kamperen Marjolijn en ik in ons eigen huis en eten we aan een 

kleine campingtafel. De enige kamer die niet is volgestouwd met spullen is die van…? 

U raadt het vast al. Ze heet Fay. 
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Elke woensdag passen wij op Fay. En weer of geen weer, we gaan met haar wandelen. 

Trots als twee oude pauwen duwen wij haar net zo lang voort tot wij iemand tegenkomen 

aan wie wij haar kunnen laten zien. ‘ Leuk is ze, hè?’ knikken wij dan, want een andere 

vaststelling is domweg niet mogelijk.  

 

‘Het is zo leuk,’ houden wij vrienden voor die zover nog niet zijn. ‘Met een kleinkind 

wordt het pas echt genieten,’ lacht Marjolijn breeduit. ‘Inderdaad’, voeg ik daar dan 

medeplichtig aan toe. ‘Alleen de lusten en niet de lasten.’ 

 

Weten zij veel! 

 

 


