Wat? Opa?
Geef het maar toe: nog niet zo lang geleden zou je
verontwaardigd en misschien zelfs een beetje beledigd
hebben gereageerd als iemand je ‘opa’ noemde.
Nu draag je die naam met trots en laat je iedereen
ongevraagd de tweehonderdvijftig mooiste foto’s van je
kleinkind zien. Nu je opa bent is alles veranderd,
daarom ook hier:

Hallo, opa!
Van harte welkom in je nieuwe leven!

v1-Binnenwerk Opa voor beginners.indd 2-3

13-07-15 17:17

Wie ben ik?

Veel kleinkinderen noemen hun opa:
Grootvader (conservatief, ouderwets)
Opa (gemakkelijk, algemeen)
Pake (Fries)

Als kersverse opa heb je niet alleen de kans de levensweg
van je kleinkind mede vorm te geven, je kunt ook je eigen
toekomst beïnvloeden. Je kunt in elk geval bepalen hoe je
later door je kleinkind wordt genoemd. Wacht daar niet te
lang mee, want als hij of zij eenmaal kan praten, ben je te
laat! Hoe wil je heten voor je kleinzoon of -dochter?

Superman? Überopa?
Of toch maar een iets gewonere naam?

Opi (lief, kinderlijk)
Peter, Ali, Jannes ... of wat je voornaam ook is (modern, gelijkwaardig)
Ouwe (antiautoritair, brutaal)

En zo worden opa’s in het buitenland genoemd:
Neni (Zwitserland)
Morfar (vader van de moeder), farfar (vader van de vader)
(Zweden/Denemarken)
Nonno (Italië)
Abuelo (Spanje)
Büyükbaba (Turkije)
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Als opa heb je altijd
de goede leeftijd!

‘Mama, papa: we krijgen een kind!’

Je kunt je te jong voelen om op een bankje in het park te

Als toekomstige grootouders in Nederland deze zin voor het

gaan zitten en de eendjes te voeren. Of te oud om je van

eerst horen, zijn ze gemiddeld 52 jaar oud. 45 procent van

een festivalpodium in een mensenmassa te storten.

de grootouders is bij de geboorte van hun eerste kleinkind

Op je twintigste win je geen Nobelprijs en op je zestigste

tussen de 50 en 60 jaar, 35 procent tussen de 40 en 50 jaar.

geen Tour de France. Voor veel dingen in het leven bestaat er

Natuurlijk zitten er ook jonkies tussen (een klein percentage

zoiets als een ‘passende leeftijd’. Maar als opa heb je altijd

wordt grootouder voor hun 40e) en oudjes bij (opa’s van

de goede leeftijd, of je nu veertig, zestig of tachtig jaar

boven de 60). Tot welke leeftijdsgroep je ook behoort: het

oud bent!

avontuur is voor iedereen nieuw, spannend en prachtig!
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Recordopa’s
Toen Samuel

S. Mast Mast uit Fryburg, Pennsylvania (VS)
op 15 oktober 1992 overleed, had hij 824 levende nakome-

Davies

lingen: 11 kinderen, 97 kleinkinderen, 634 achter-

Brittannië: toen in 2011 zijn kleindochter Ava

kleinkinderen en 82 achterachterkleinkinderen. De

Grace ter wereld kwam, was Davies net 29 jaar.

gemiddelde leeftijd bij zijn begrafenis was daarmee onge-

Hij was bijna de eerste opa geweest die zelf nog

veer gelijk als die bij een concert van Justin Bieber.

recht had op kinderbijslag.
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De geboorte van zijn eerste kleinkind maakte

Shem

tot een van de jongste opa’s van Groot-
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Nieuwe paden inslaan!
Misschien heb je een
Mogelijk heb je een

boom geplant.

huis gebouwd.

Je hebt in elk geval een

kind verwekt

(anders was je nu geen opa).

‘Aan je voorouders kun je niets veranderen, maar je hebt
wel invloed op je nakomelingen.’

Je hebt in je leven al veel meegemaakt en toch staat je nu een tijd vol
nieuwe belevenissen te wachten. Want kleine kinderen zijn tot heel
veel in staat. Met zijn of haar handjes kan je kleinzoon of -dochter nog
niet eens dit boek vasthouden, maar het kost hem of haar geen enkele
moeite om vanaf dag één

François de La Rochefoucauld (1613-1680), Frans schrijver
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zetten!

jouw leven op zijn kop te
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