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Opa is vannacht gestorven. Hij was 
87 jaar. Hij ligt in een grote houten 
kist. Het lijkt alsof hij slaapt. De hele 
dag door kwamen mensen afscheid 
van hem nemen. Vrienden, buren en 
kennissen. Allemaal vonden ze dat hij 
er heel rustig bij lag.
– Hij heeft niet geleden, fluisterden ze. 
Hij ziet er gelukkig uit.
Stilaan werd de kamer leger. 
Alleen mijn ooms, tantes, mijn neven 
en mijn nichten bleven over. 

Ze gingen naar de keuken. Daar 
hadden mama en tante Helena koffie 
en broodjes klaargezet. Papa knarste 
met zijn tanden. Hij deed opa’s stem 
na en bromde:
– Dit brood lijkt wel van rubber!
Iedereen lachte. Hoe vaak hadden 
we dat opa niet horen zeggen! 
Geen brood was goed genoeg sinds hij 
zijn bakkerij had moeten verkopen!
Daarna wilde iedereen wel iets 
vertellen dat hij zich herinnerde.

De laatste glimlach

Marc Loncin  –  Illustraties: Emilie Timmermans
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Mama had het over de heerlijke geur 
van versgebakken brood, rijsttaarten 
en gebakjes. Die lekkere geurtjes 
hingen in de bakkerij toen ze er als kind 
rondliep. Jan vertelde over de keer dat 
boer Ferdinand hem had betrapt. Net 
toen hij in de boomgaard kersen aan 
het stelen was. De boer had hem bij 
zijn kraag tot aan de bakkerij gesleept. 
Jans voeten hadden nauwelijks de 
grond geraakt. Opa was doodsbleek 
geworden. Maar daarna barstte hij los.
– Wil jij zo graag kersen plukken? 
Komt in orde, je krijgt je zin.
Twee volle dagen moest Jan voor 
de oude boer kersen plukken. Nu hij 
het vertelde, kon hij erom lachen. 
Maar hij had heel lang geen kersen 
meer kunnen zien. 

Ik zat stilletjes te luisteren. Iedere 
volwassene vertelde over opa. Vrolijke 
of gekke voorvallen. Op die manier 
wilden ze de minder prettige dingen 
vergeten. Want die hadden ze vast ook 
met opa meegemaakt. In hun hoofd 
wilden ze alleen de mooie dingen 
bewaren. Ik liet hen alleen met hun 
herinneringen. Voor de laatste keer 
ging ik naar opa’s stille glimach kijken. 
Ik heb altijd veel van opa gehouden. Hij 
woonde in een klein huis. Op honderd 
meter van het onze. Hij heeft het nooit 
wiIlen verlaten. Zelfs niet nadat oma 
gestorven was.
– Ik sla me er wel door, zei hij.
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Mama had het er in het begin wel wat 
moeilijk mee. Maar later moest ze 
toegeven dat opa zich prima kon redden.

Ik bracht hem elke dag een bezoekje. Zo 
gauw hij me zag, begon hij te vertellen. 
Er was altijd wel iets waar hij het over 
wilde hebben. Ik hoorde hem graag 
praten over de tijd dat hij een kind 
was. Toen woonde hij op de boerderij 
van zijn ouders. Hij deed me voor hoe 
ze bogen van notenhout maakten. Of 
fluitjes van de takken van de vlierbes. Ik 
keek naar zijn gezicht en sloot mijn ogen. 
Opnieuw hoorde ik zijn stem die zei:

– Kleintje, binnenkort zal ik er niet meer 
zijn ... ik zal oma terugzien.
Hij pakte mijn handen in de zijne en 
ging verder:
– Ik zal onthouden hoe je eruitziet. Ik zal 
haar alles vertellen wat ze nog niet over 
je weet.
Ik liet mijn hoofd hangen.
– En jij? vroeg hij. Wat zul jij je van mij 
herinneren?
Ik kon niet antwoorden. Ik vluchtte weg. 
Naar ergens waar niemand me kon zien 
huilen. Terwijl ik eraan terugdacht, keek 
ik de hele tijd naar opa’s gezicht. Toen 
wist ik het! Wat ik me altijd van opa zal 
herinneren, is zijn laatste glimlach.
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