CONFRONTEREND
‘Oma, wat heb je daar aan je hals hangen?’ vraagt kleinkind.
‘Een ketting lieverd.’ Maar dat bedoelt hij niet.
‘Nee, daar, dat roze wiebelding,’ zegt hij en wappert met zijn vingertjes langs mijn halsplooi.
Oei, heb ik een roze wiebelding?
‘Eh…, dat is iets dat oudere mensen hebben,’ zeg ik gegeneerd, ‘hun vel wordt te ruim.’
Vervolgens word ik aan een uitgebreid onderzoek onderworpen om te kijken waar mijn vel nog meer
te ruim is. Het is kennelijk heel interessant. Tot op zekere hoogte laat ik hem zijn gang gaan.
‘Ja…, best wel raar, dat vel…, je bent al heel oud he!’ constateert hij na enige tijd.
Vervolgens gaat hij ook opa onderzoeken. Opa giechelt overdreven, dikke pret.
‘Nee…, opa is nog niet zo oud hoor. Zijn vel zit nog wel goed,’ is de conclusie.
Opa kijkt stralend naar mij. Ik grijns boosaardig terug. Hij is tenslotte ouder. En dikker.
Een dag later brengen wij een bezoek aan Utrecht. Natuurlijk moet de Dom beklommen worden. Nu
kan ik revanche nemen op opa. Ik ga mee naar boven. Het valt niet mee, ik hijg vreselijk maar ik haal
het net, helemaal naar boven. De beloning is geweldig. Kleinzoon en ik wijzen elkaar alles aan wat wij
beneden ons zien.
‘Kijk, daar staat opa,’ roept kleinzoon enthousiast. Opa zwaait.
‘Waarom is opa niet mee naar boven?’ wil kleinkind weten. ‘Hij is toch niet zo oud als jij?’
‘Zal ik je een geheimpje vertellen?’ zeg ik samenzweerderig. ‘Eigenlijk is hij ouder dan oma. Niet
doorvertellen hoor.’ Kleinzoon knikt verbaasd.
Als we weer beneden zijn kijkt kleinzoon bedachtzaam naar opa. Dan vraagt hij: ‘Hoe oud moet je zijn
als je nog de Dom kan beklimmen?’
‘Ooo, dat mag je zelf weten. Ik was vandaag gewoon lui,’ probeert opa zich eruit te redden.
Kleinzoon kijkt hem aan met een gezicht van -jaja, ik heb jou wel door-.
Wederom grijns ik boosaardig naar opa.

