
Dinsdag 1 januari 1974 - Naar Opa 
 
Achter in de Simca 1500 stationwagen volgen we de lange slingerweg van Groningen naar de 
Henricus van Cappenbergweg 19 in Molenrij (Kloosterburen).  
Pa rijdt, moe zit ernaast. Op de achterbank zitten de zussen met z´n vieren. En in de kattebak zit ik 
met mijn broertje. Het past net. Mijn ouders roken beide een sigaret. Ik vraag of er een raampje 
open mag. Na wat gebrom opent mijn vader voor in de auto zijn raampje ongeveer anderhalve 
centimeter.  
We rijden door verschillende dorpjes zoals Adorp (komen langs 'Het Witte Hoes'), Sauwerd, 
Winsum en Mensingeweer. Voor Leens slaan we af naar rechts. Bij de kruising staan wat 
opgeschoten jongens. Ze zien onze auto met 2 volwassenen en 6 kinderen erin. “De dierentuin is 
die kant op hoor!” roepen ze.  
Bij opa gekomen gaan de volwassenen naar de veurkoamer en de kinderen strijken neer in de 
woonkeuken. Opa heeft een dikke kleuren-tv. Nee, hij heeft er zelfs twee. Een in de woonkeuken 
en een in de veurkoamer. Beide tv's hebben afstandsbediening! En teletekst, al weet opa niet wat 
dat is en hoe het werkt. Maar het zit er wel op.  
De neven en nichten vermaken zich met elkaar in de woonkeuken. De volwassen zitten bij elkaar 
in de voorkamer, het staat er blauw van de rook. Als je in de voorkamer zit en de bus stopt bij de 
halte voor de deur, kan je zwaaien naar de mensen in de bus die op je neerkijken in de kamer. 
Niks geen privacy.  
Af en toe komt er een tante bij 'het jonge spul' kijken. Belangstellend vraagt ze of we niet nog een 
oliebol willen. “De emmer mot leeg heur!” Daarbij wijst ze op een emmer vol met oliebollen die ze 
samen met een andere tante gemaakt heeft. 
Ook wordt ons aangemoedigd om vooral nog wat te drinken te nemen. In de hoek van de keuken 
staan vele kratten met bier en frisdrank opgestapeld. Je kunt er het hele dorp mee van een drankje 
voorzien. “Wat nait opgait, gait terug noar supermarkt.”  
Als we vertrekken zwaait opa ons uit. In zijn hand heeft hij flesjes bier. “Hier, veur onderwegens.” 
zegt hij terwijl hij een van de chauffeurs een biertje in zijn hand drukt. “Maar opa, onder het rijden 
kan je toch geen bier drinken?” Maar opa vind dat het moet kunnen. Terwijl ik in kattenbak van de 
auto kruip en mijn zus klaar staat om de klep weer dicht te doen hoor ik opa tegen een neefje van 
5 jaar zijn cliché opmerking maken: “Wat bist toe al groot! Zo groot as een krentebrood!” De reactie 
hoor ik niet meer, we rijden weer weg terwijl mijn vader al sturend een sigaret op steekt.  
 
 


