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Proloog

‘Wanneer een oude man overlijdt, verbrandt er een 
bibliotheek,’ schreef de Malinese schrijver Amadou 
Hampâté Bâ. Ik heb vaak aan die zin gedacht terwijl 
ik werkte aan Jaguarman, mijn boek over een van mijn 
Surinaamse voorvaders, die de kracht zou hebben 
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gehad om zichzelf te veranderen in het sterkste dier 
van de Amazone. De koloniale onderdrukker had er 
alles aan gedaan om te zorgen dat de Jaguarman zijn 
bibliotheek níet zou doorgeven aan zijn nageslacht, 
waardoor ik zeven jaar lang op zoek moest in tweede-
handsboekwinkels en stoffige archieven en op expedi-
tie moest naar het regenwoud om zijn verhaal – zijn 
wijsheid – te vinden. Terwijl ik dat stukje bij beetje 
bij elkaar puzzelde, waardoor ik, zo zou je kunnen 
zeggen, steeds Surinaamser werd, takelde mijn ande-
re opa, mijn Nederlandse opa, de opa die ik mijn hele 
leven had gekend en die bijna drie decennia mijn enige 
opa was geweest, langzaam af. Hij werd steeds trager 
en vergeetachtiger. Nadat hij in maart 2019 een hele 
dag in bed was blijven liggen, werd hij door mijn fami-
lie in een verzorgingstehuis geplaatst.

Zijn naam was Egbert de Jong. Hij werd in 1929 
geboren in een klein dorp in de provincie Groningen. 
Ik was zijn eerste kleinkind. Hij was vijfenvijftig toen 
ik op de wereld kwam. En ik moet bekennen dat dit 
de eerste keer is dat ik dat heb uitgerekend. Want dat 
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opa Ep er was, was nooit iets bijzonders. Hij was er 
gewoon, altijd, vanaf het moment dat ik bestond. Hij 
had mooi, wit, naar achter gekamd haar. Hij droeg rib-
broeken, gestreepte overhemden, wollen truien en gro-
te beige jassen die mijn oma voor hem kocht. Hij stot-
terde als hij boos was. Bij alles wat ik deed, zat hij op 
de eerste rij. Hij was de reden dat mijn moeder dacht 
dat je kinderen beter zonder vader kon laten opgroeien. 
Waardoor ik mijn Surinaamse vader pas op mijn acht-
entwintigste zou ontmoeten en mijn Nederlandse opa, 
ironisch genoeg, het grootste gedeelte van mijn leven 
mijn ‘vaderfiguur’ was. De man voor wie ik op de basis-
school cadeautjes knutselde op Vaderdag. De man die 
me liet zien wat het betekent om een man te zijn.

Toen ik klein was zat opa in de huiskamer op een 
troontje, de opastoel, de krant te lezen of het journaal 
te kijken. Terwijl oma tussen de keuken en de huiska-
mer heen en weer dribbelde met boterkoek, toastjes 
makreel en andere versnaperingen. Opa smakte als hij 
at en hij had meningen – over de toestand in de wereld, 
over vrouwen, en over wat er van ons, zijn nageslacht, 
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werd verwacht. In de huiskamer durfde niemand opa 
tegen te spreken, maar ik wist wat mijn moeder, mijn 
tantes en mijn oma over hem fluisterden in de keuken. 
Iedereen was het erover eens dat opa een lastige man 
was. Opa kreeg zijn zin, maar hij was alleen. Onze lief-
de ging naar oma.

In veel opzichten waren opa en ik elkaars tegen-
polen. Opa kwam uit een tijd waarin de wereld werd 
bestuurd door mannen zoals hij: wit, blond, blauwogig, 
heteroseksueel en klassiek mannelijk, in een overhemd 
met een stropdas. Ik ben van kleur – ‘bruin’ zeiden ze 
vroeger –, ik schrijf verhalen, huilde als kind om het 
regenwoud, was vrienden met meisjes en werd verliefd 
op jongens. Opa zal zich vaak over mij verwonderd 
hebben. Andersom gold dat ook. Ik vond hem fascine-
rend, juist omdat hij zo anders was dan ik. Hij opende 
voor mij een deur naar een wereld die ik zelf nooit had 
meegemaakt, maar die toch van alles met mij te maken 
had. Opa was Nederland op zijn Nederlandst.

Nadat oma was overleden werd opa zachter. Hij 
lachte meer, huilde vaak, gaf klopjes op de schouders 
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en was soms een beetje hulpeloos. Hoe ouder ik werd, 
hoe sneller mijn leven ging, hoe fijner ik het vond om 
bij opa te logeren. Bij opa was ik thuis.

‘Dit heeft toch allemaal geen zin meer,’ zei opa de eer-
ste keer dat ik hem opzocht in zijn nieuwe kamer op 
de eerste verdieping van een verzorgingstehuis. Met 
hangende mondhoeken, vanuit zijn oude, vertrouwde 
opastoel, nu met uitzicht op een snelweg.

‘Misschien is dit ook een onderdeeltje van het 
avontuur?’ vroeg ik. ‘Een mogelijkheid om op het laat-
ste nippertje nog iets nieuws te leren?’

Opa maakte een wegwuifgebaartje: het zou wel.
Hij voelde zich in de prullenbak gegooid, net als 

de spullen waarvoor hij zijn hele leven had gewerkt. 
Alsof alles voor niets was geweest. Ik deed mijn best 
om het te verbergen, maar het maakte mij net zo boos 
en verdrietig als opa zelf. Wie hij was, hoe het met hem 
ging en hoe hij werd behandeld – het stond niet los 
van mij. Ik wist dat ik het mezelf niet zou kunnen ver-
geven als dit was hoe opa’s leven zou eindigen.
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Toen nrc me in december 2019 vroeg of ik in 
2020 een maandelijkse column wilde schrijven voor 
hun magazine, besloot ik dat ik in 2020 ál mijn voor-
ouders zou eren. Met Jaguarman zou ik een ode bren-
gen aan de wijsheid van mijn Surinaamse voorvaders, 
en daarnaast zou ik voor de column iedere maand mijn 
Nederlandse opa opzoeken om samen te praten over 
hoe hij in deze laatste fase over het leven dacht. Ik wil-
de opa – en de wereld – bewijzen dat hij nog steeds 
van waarde was nu hij dat, anders dan mijn Surinaam-
se voorvaders, zelf nog gewoon kon zien.

Ook in mijn Nederlandse opa – en in alle ande-
re bewoners van zijn verzorgingstehuis – schuilde een 
bibliotheek. Ze werden geboren in vrijwel autoloos 
Nederland, ze zagen de Tweede Wereldoorlog, de eer-
ste tv, de landing op de maan, George Bush, Donald 
Trump, Kim Kardashian, het internet en ondertussen 
trouwden ze, kregen ze kinderen, die kinderen kregen, 
stierven hun ouders, hun buren, hun vrienden. Dat 
we het niet eens zijn met alles wat ze deden, betekent 
niet dat we niets van deze mensen kunnen leren. Zoals 
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de Surinaamse schrijver Juliën Zaalman mij vertelde: 
‘Om te begrijpen hoe het moet worden, moet je eerst 
begrijpen hoe het werd zoals het is.’ Bovendien: zij wa-
ren de mensen van wie wij het leven kregen.

Ik stelde het voor aan opa tijdens ons allerlaat-
ste kerstdiner samen. Hij vond het een goed plan. Al 
moesten we ervoor waken, zei hij, dat de mensen die 
hem kenden en die de column lazen, zouden denken: 
die twee hebben een mooi verhaaltje, was hij nou zo 
bijzonder? Ik zei hem dat we niet hoefden te doen 
alsof. Dat hij al bijzonder was, gewoon omdat hij ne-
gentig jaar had geleefd. Hij lachte, voor het eerst die 
avond. Hij vond het leuk.

Niemand had toen kunnen voorspellen wat er dat ko-
mende jaar zou gebeuren. De wereld kwam op haar 
kop te staan. Heel veel dingen die eerder een goed 
idee hadden geleken, voelden plotseling als onzin, 
maar mijn gesprekken met opa niet. Door te zoeken 
naar wat hem, op zijn negentigste, verbond met mij, 
op mijn vijfendertigste, dwongen we onszelf om los 
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te breken van alles wat in het moment zo belangrijk 
leek, en de grap was: met een beetje afstand bleek alles 
poëzie.

Dit boekje is het verslag van onze gesprekken. Geen 
groot literair meesterwerk, wel een kleine ode aan de 
man die zo lang De Man in mijn leven was, en mijn 
beste vriend: mijn opa. En aan alle andere opa’s zoals 
hij.
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Wie, wat, waar?

Om kwart voor een zet de bus me af voor de ingang 
van opa’s verzorgingstehuis, een nietszeggend gebouw 
van drie verdiepingen achter een parkeerplaats. Het is 
guur, grijs, winderig rotweer. ‘Ga bij opa langs zodra 
je terug bent in Nederland,’ heeft mijn tante Hilda me 
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gemaild tijdens mijn vakantie in Lissabon. ‘Hij vergeet 
alles!’ Ook mijn redacteur bij de krant is zenuwach-
tig: tot november 2020 hebben we tien afleveringen 
nodig. Gaat opa het nog zo lang volhouden? En zo ja, 
in welke toestand? 

Ik ben drie kwartier te laat, want vanmorgen had 
ik een relatiecrisis en drie deadlines, waarvan ik er een 
heb gemist. Ik adem diep in, recht mijn rug, druk mijn 
sigaret uit in een asbak naast de ingang en stap door de 
schuifdeuren met mijn vriendelijkste, meest ongevaar-
lijke kleinzoongezicht.

Opa – ‘Meneer de Jong’ – zit in de eetruimte, zegt 
de dame bij de receptie, een enorme zaal gevuld met 
witharige bejaarden die allemaal opkijken op het mo-
ment dat ik binnenloop. Opa zit aan een tafel met drie 
mannetjes. Hij lijkt de oudste en het meest ingevallen 
van de vier, een vermagerde versie van zijn vroegere 
zelf. Ik vermoed dat hij zich voelt zoals ik me soms kan 
voelen op verjaardagsfeesten waar ik niemand ken be-
halve de jarige: in paniek. Maar zodra hij mij ziet, veert 
hij op en lijkt hij tot leven te komen, zoals ik vroeger 
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opveerde wanneer hij en oma me ophaalden van het 
kinderdagverblijf. ‘Zullen we naar mijn kamer gaan?’ 
vraagt hij.

Als we de eetzaal uit lopen, bestuderen opa’s me-
debewoners ons onbeschaamd. Ik doe net of ik niets 
doorheb, want zo gaat het al mijn hele leven wanneer 
opa en ik ons ergens samen vertonen. Een witte opa 
met een bruine kleinzoon, veel mensen vinden dat in-
gewikkeld. Terwijl het, echt, mensen, helemaal niet zo 
ingewikkeld is. Alles wat daarvoor nodig is, is een vrij-
partij. Jij kunt het ook.

We zijn allebei opgelucht wanneer we zijn kamer 
bereiken.

Het voelt er toch een beetje als thuis. De eregalerij met 
foto’s van de kleinkinderen die altijd boven de bank 
hingen, is nu uitgestald in een open kast. Voor de ra-
men hangen de gordijnen met felroze rozen uit de huis-
kamer. In de vensterbank ligt een Toal en Taiken, een 
‘tiedschrift veur Grunneger kultuur’ waar we tijdens het 
leegruimen van opa’s huis minstens tien jaargangen van 
hebben weggegooid. 
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Het huis werd verkocht, drie maanden nadat opa 
naar het verzorgingstehuis was verhuisd. We hadden 
een paar weken om het leeg te halen. Het Perzische 
tafelkleed, het lange en het korte bestek dat ab-so-luut 
moest worden opgeborgen in aparte lades, al die spul-
len waaraan rituelen waren verbonden die ik mijn hele 
leven vanzelfsprekend had gevonden, ineens was het 
niets meer. Vuilnis. Troep. Ik redde de koekoeksklok, 
het bestek en de kruk waarop ik zat toen oma me er-
van probeerde te overtuigen om met mijn beste vrien-
din te daten nadat mijn moeder haar had verteld dat 
ik een vriendje had. De rest ging naar mijn tantes, de 
kringloop of het grofvuil. En toen was de enige plek in 
mijn leven waar in vijfendertig jaar nooit iets was ver-
anderd, mijn ‘normaal’, de plek waar ik altijd begreep 
waar ik vandaan kwam en wie ik was, alleen nog maar 
een lege huls. Om door te geven aan een andere fami-
lie. Ik had nog een laatste blik geworpen op de tuin en 
daarna had ik drie weken gehuild.

Opa en ik gaan tegenover elkaar zitten aan de ta-
fel die vroeger op zolder stond. Hij achter een kopje 
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thee, ik achter mijn laptop. Ik stel vragen en wat opa 
zegt, tik ik direct op mijn computer (zo zacht mogelijk 
op de toetsjes drukkend, want het getik komt volgens 
mij heel hard aan in zijn gehoorapparaat).

Ik wil terug naar Groningen. Naar de wereld van 
de zwart-witfoto’s die altijd in het naaikamertje van 
oma hingen en nu op mijn secretaire staan: streng kij-
kende mannen en vrouwen in klederdracht, koeien, mo-
lens, weilanden en boerderijen. Ik wil opa vragen naar 
de lessen die hij heeft meegekregen van de mensen die 
hem het leven hebben gegeven. Een van hen, een verre 
achterneef, vertelt opa, deed iets met cementen grafkel-
ders. ‘Weet je hoe cement wordt gemaakt?’ vraagt hij. 
Ik maak de vergissing om nee te zeggen en de volgende 
veertien minuten houdt opa een monoloog over calci-
umwaterstofsilicaat, mortel en graafmachines. Met ge-
fronste wenkbrauwen, op vrij snibbige toon, want zo 
spreekt opa over de dingen die hem werkelijk enthou-
siast maken.

Ik kijk naar de foto van mijn oma, op de venster-
bank achter opa, waarop ze kijkt zoals ik nu ongeveer 
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moet kijken – slaperig. En ik denk aan wat mijn moe-
der schaterend had gezegd toen ik haar het idee voor 
deze column vertelde: ‘Levenslessen van opa? Wat 
wil je daarover schrijven? Hoe je de belastingaangifte 
doet?’ Ik vond dat typisch mijn moeder, zo negatief, 
maar ik snap nu wat ze bedoelde.

‘Cement is de grondstof voor beton, dat moet jij 
ook wel weten,’ vervolgt opa en hij kijkt me doordrin-
gend aan, alsof hij me controleert.

Ik knik. ‘Interessant. Zullen we even terug naar 
het begin?’

Opa werd in 1929 geboren op een boerderij in – hij 
schraapt zijn keel – ‘het dorp Briltil in de provincie 
Groningen. Weet je waar dat ligt?’

‘Uiteraard,’ zeg ik, om te voorkomen dat opa alle 
omringende dorpen en gehuchten zal opsommen. 
Waarop hij zegt: ‘Dat moet je wel weten, want het ligt 
vlak bij…’ en hij begint alle dorpen en gehuchten uit de 
omgeving op te sommen.

Opa’s ouders hadden koeien. Die werden met de 
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hand gemolken. Varkens hadden ze ook. Die werden 
eens in de zoveel tijd geslacht door opa’s opa, die huis-
slachter was. En nou, dat was een feest. ‘Dat wilde je 
natuurlijk zien!’ De keel van het varken werd uitgesne-
den en dan bloedde het dood.

‘O nee!’ zeg ik.
‘Ja, heel bijzonder,’ zegt opa, ‘dat zag je niet elke 

dag.’
De boerderij had geen elektriciteit toen opa werd 

geboren. ‘Ze wisten nog niet eens dat er gas in de 
grond zat!’ De kachel brandde op turf en houtskool. In 
de winter zaten er ijsbloemen op de ramen.

‘En sliepen jullie dan in lang ondergoed?’ vraag ik.
‘Welnee! Gewoon onder een paar dekens. Wel 

lange kousen, die had je nog.’
Achter in de stal was een ‘poepdoos’, een gat in de 

grond, dat was de wc.
‘Sommige mensen vinden dat boeren blijkbaar 

heerlijk,’ zegt opa, ‘maar het was mij altijd wel duidelijk 
dat ik iets anders wilde.’

Een halve kilometer van opa’s boerderij was een 
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zuivelfabriek. Daar stonden zes of zeven fabriekswo-
ningen voor de mensen die er werkten, hun vrouwen 
en hun kinderen. De vrouwen waren huisvrouwen, 
de kinderen droegen lakschoentjes en strikjes in hun 
haar (zo zie ik het tenminste voor me). En hun huizen 
hadden elektriciteit. ‘Daardoor wist ik dat er ook een 
ander leven mogelijk was,’ legt opa uit.

Zijn oudere broer Durk zou de boerderij erven, 
waardoor opa vrij was om een andere weg in te slaan: 
vanaf zijn zestiende ging hij naar de Hogere Techni-
sche School in Groningen. Zes dagen per week fietste 
hij veertien kilometer naar de grote stad en weer terug. 
‘Dat was het begin van mijn eigen leven. Zou je kun-
nen zeggen.’

Er is een portretfoto van opa uit die tijd. Hij lijkt 
op een soort filmster: witblond haar, netjes naar ach-
ter gekamd. Frisgewassen, in een spencer en een over-
hemd. Hij kijkt een beetje ondeugend, of is het eerder 
arrogant? Alsof de wereld voor hem gemaakt is. Dat 
was ze ook.

Volgens Wie, wat, waar?, een boekje met een jaar-
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overzicht uit 1948 dat ik heb gevonden op opa’s zolder, 
bestond Nederland in het derde jaar van opa’s oplei-
ding aan de hts voor 48 procent uit grasland (een 
plaat je met koeien) en 12 procent was ongecultiveerd 
(een plaatje met huizen). Van de Nederlandse bevol-
king werkte 20,5 procent in de landbouw en 37,5 pro-
cent in de industrie. Ik vond ook een Wie, wat, waar? 
uit 1962. Opa en oma waren toen acht jaar getrouwd, 
mijn moeder was drie. In dat boekje staan lijstjes van 
‘Europese automobielen’, grafieken met vliegverkeer 
vanaf Schiphol en foto’s van de eerste mensen in de 
ruimte.

Opa knikt. ‘De wereld veranderde en ik ging mee 
met de tijd. Al weet ik niet of ik dat doorhad op mijn 
zestiende.’

In 1954 vond hij een baan bij een Amerikaanse 
oliemaatschappij en verliet hij definitief het platteland 
voor een nieuw leven in de Randstad. Ik zie zijn vader 
en moeder voor me, in boerenkiel, zwaaiend op het erf 
van hun boerderij. Opa rijdt de straat uit, zijn leven 
voorgoed anders, het oude Nederland achterlatend 
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aan de boerenweg. Iedereen met tranen in de ogen. Et 
cetera. Maar opa zegt: ‘Ik geloof niet dat ze nou zo 
met mijn vertrek zaten.’ Dat moment is er dus nooit 
geweest.

In de Randstad kreeg opa een appartementje in 
een wijk met woningen die speciaal waren gebouwd 
voor werknemers van de oliemaatschappij. Dertig jaar 
later werd ik geboren in de dichtstbijzijnde grote stad, 
tussen flatgebouwen, razende auto’s, asfalt en beton. 
Het Nederland van mijn Groningse overgrootouders 
bestond toen al niet meer. Ik heb er slechts wat restjes 
van meegekregen, en ik heb het altijd geromantiseerd.

De zoon van opa’s broer was de laatste boer in 
onze familie. Hij stopte toen hij last kreeg van zijn rug. 
Tegenwoordig is hij postbode. De boerderij waar opa 
werd geboren is nu een luxe woonhuis langs een auto-
weg.

‘Ging er met de wereld van je ouders ook iets 
moois verloren?’ vraag ik opa.

‘Ach, het was een zwaar leven.’
‘Wat was het belangrijkste dat ze je leerden?’

Jong-Gesprekken met opa(01)-BW.indd   24Jong-Gesprekken met opa(01)-BW.indd   24 16-02-2022   10:4916-02-2022   10:49



25

Opa vindt het moeilijk om te zeggen. ‘Ze traden 
niet zo op de voorgrond.’

‘Waren ze gelukkig?’
‘Tja… straalt dat er nou altijd zo van af?’
Opa’s ouders spraken niet over hun gevoelens. En 

opa dacht nooit na over wat hij achterliet. Toch heb-
ben hij en oma mij daar wel degelijk iets van meege-
geven, besef ik terwijl ik uit opa’s raam kijk naar de 
autoweg en het tankstation. Een paar jaar lang namen 
opa en oma mij en mijn neefje elke zomer mee naar 
een camping in de buurt van het dorp waar opa werd 
geboren. Als ik denk aan die vakanties zie ik fluiten-
kruid, paarse bloemetjes, smalle paadjes bedekt met 
schelpen, mierennesten, wespen, koeien, opa voorop, 
oma achteraan, in de zon, op de fiets. En dan voel, ruik, 
proef ik wat er mooi is aan het land waarin ik werd 
geboren. Opa en oma lieten me dat zien. Zoals zij dat 
konden, zonder woorden.

Opa wijst naar de wolken boven de razende auto’s: 
‘Schaapjes aan de hemelbaan duiden wind en regen 
aan.’ Dat zei zijn moeder vroeger over dit soort luch-
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ten. En inderdaad: een uur later zit ik in de bushalte 
een zalvend bericht te typen aan de opdrachtgever van 
de gemiste deadline en begint het te stormen.
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