
Mag ik ze wel lezen?

Ik weet weinig van mijn opa.  Ik ken hem van de foto’s aan de muur, van de getekende  
portretten.

Mijn moeder hield van hem, veel zelfs, dat 
weet ik zeker. Maar ik weet ook zeker dat het 
contact troebel was. Ik keek graag naar wat 
erfstukken in de vorm van boeken 
Hij had een abonnement op “de aarde en haar 
volken” en had een exemplaar van zo’n heel 
dik boek van Cats, de Catsbijbel noemden we 
die thuis.

Er werd met veel liefde over West-Friesland verhaald.
In west Friesland hadden ze die mooie klederdracht. Oorijzers droegen de vrouwen toen.
Oorijzers, dat klinkt als iets voor boerenbeesten. Wie van mijn leeftijdgenoten had daar ooit van 
gehoord. Mijn moeder vertelde over haar oma die nog met een hulletje op het hoofd had gelopen.
Ze liet me zien dat de ketting waaraan al jarenlang tal van zilveren bedeltjes hingen eigenlijk een 
horlogeketting was geweest van haar opa. En die prachtige broche was oorspronkelijk een grote 
zilveren broeksknoop van haar opa geweest. Een paar kleine gouden ornamentjes had ze ook nog. 
Nee veel was het niet want ik stam niet uit een rijke familie, wel uit een opmerkelijke.
Een diezek. Hoe vaak had ik dat verhaal niet gehoord. Een vrouw ging vroeger altijd in een rok 
gekleed. Broeken voor vrouwen moesten nog worden uitgevonden. In die geplooide rokken zat 
ergens een spleet van waaruit je in een los omgebonden grote zak die ter hoogte van de dij 
bungelde, terecht kwam. Het was altijd handig om daar in elk geval een zakje peper te dragen voor 
het geval dat je door een slecht manspersoon werd aangevallen. Nu hebben de agenten pepperspray.

Nu heb ik de brieven in handen van mijn opa. Ze zijn niet
voor mij. Mag ik ze eigenlijk wel lezen? Waarom heeft 
mamma die brieven bewaard? Was het in de hoop dat we 
er toch kennis van zouden nemen? 
Mensen schreven in die tijd nog brieven, ook om 
afspraken te maken. Misschien was het in de oorlog want 
de volgende brief dateert van net na de oorlog. Ik weet 
over mijn opa, dat hij opnieuw een bedrijf had 
opgebouwd. Nadat zijn eerste vijlenfabriek ter ziele was 
gegaan verdiende in koude winters bij met het slijpen van
schaatsen. Ik heb de advertenties terug gevonden in het 
krantenarchief van het Utrechts Nieuwsblad. Mijn moeder
vertelde dat zij grote borden versierde met schaatsers en 
schaatsen. Die borden stonden dan in de buurt van de 
ingang om mensen te lokken.



De inhoud

De datering van de brieven blijkt steeds uit de tijd dat 
mijn moeder al op zichzelf woonde in Amsterdam. Het 
was crisis, het was oorlog. De afstanden telden zwaarder. 
Er waren geen telefoonverbindingen en sociale media 
zoals tegenwoordig. 

Opa komt over als een man van principes, een man met 
een groot hart.
Hij had hartstochtelijk veel van zijn vrouw gehouden en 
haar echtbrekerij brak hem zijn hele leven op en niet 
alleen dat van hem.

Mijn onbekende opa

Ik heb mijn opa één keer gezien maar kan het me niet 
herinneren. Ik was beslist heel erg klein. Ik had hem zo 
graag gekend. Waarom? Omdat die moeder van mij altijd
met zo veel liefde van haar vader verhaalde. Meteen zie 
ik de foto voor me waar mijn moeder als meisje van 

ongeveer 11 jaar met haar vader gearmd door Utrecht stapt. Opa met een hoed op en mama met een 
hoed op, ze ziet er gelukkig uit. Ze lacht, een trotse vader met dochter. Ach ja die hoeden. Mijn 
moeder had een stel goedwerkende hersens maar die zaten bovendien verpakt in een grote 
hersenpan. Hoeden waren altijd te klein, openingen van truien vaak te krap. En bovenop dat hoofd 
groeide bovendien nog een hele dikke weelderige golvende haardos. Toen die haren wat dunner 
werden op hoge leeftijd had mijn moeder het idee dat ze haast kaal was. Wij lachten daarom.
Dat kiekje is vast genomen op een zondag. Door wie eigenlijk? Op zondag waren in de binnenstad 
van Utrecht de bakkerswinkels open tot twaalf uur en naar goed gebruik van mijn opa haalden ze 
elke zondagochtend een gebakje.
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