
Zilver in mijn dagen 

 

Zopas mijn 25-jarig weduwschap herdacht. Mocht het om 25 huwelijksjaren gaan 

dan zou het een zilveren jubileum zijn. Er zou gefeest worden, zoals dat bij een 

jubileum past. Dat doet het natuurlijk niet als het om de herdenking van je 

overleden liefste gaat. Toch leek het dit jaar anders. Misschien omdat de traditie 

wil dat we langer stilstaan bij jaren met een rond of halfrond getal: wat 24 jaar 

gebeurde, lijkt anders dan wat 25 jaar geleden is. Maar gaat het over een 

sterfdatum, dan komt er geen feest aan te pas en al helemaal geen zilver. 

‘Misschien toch zilveren tranen,’ zegt mijn kleinzoon aan de telefoon. Hijzelf heeft 

geen levende herinneringen aan zijn grootvader: hij was maar 2 jaar toen die 

stierf. Maar door foto’s en verhalen draagt hij er toch beelden van mee. Soms 

speelde hij er zelfs een hoofdrol in. Een keer, toen we weer eens naar opa’s foto 

keken, zei hij dat ik geen verdriet meer moest hebben: ‘Want nu hebt u mij, oma.’  

Hij verbleef dikwijls bij mij en was een dwingende aanwezigheid: een kind heeft 

geen boodschap aan een treurende oma. Ik zorgde voor hem, we speelden samen, 

stonden bij de’ waterval’ van de Molenbeek en keken naar zijn grassprietjes die 

koersten om als eerste de bocht te bereiken. ‘s Avonds voor hij insliep, was het 

altijd zingen en vertellen, soms uit prentenboeken, soms uit instant fantasie. Een 

keer toen ik met hem voetbalde, brak ik mijn knie. Hij reed mee naar het 

ziekenhuis. Toen de arts ons verhaal had gehoord, keek hij naar mijn kleinzoon 

en zei: ‘Jongeman, vergeet niet mij te verwittigen voor jullie volgende match.’ 

Verguld reden we naar huis, kleinzoon en ik. 

Ook dat ligt nu ver in de tijd. De kleine voetballer van toen is nu een jonge man 

met een lief en een job. En ik: een hoogbejaarde weduwe van een lieve man, 

overlevend in het huis van toen en nog altijd. Het is omringd met bomen, lang 

geleden door hem geplant en tot reuzen uitgegroeid. Ik vraag hem of hij de 

bloeiende fruitbomen ziet, vooral de kerselaar wiens kruin uitbarst van de witte 

bloesems. En wat denkt hij van het speenkruid, glanzend geel onder de bomen? 

Kijkt hij naar de vijf mannetjeseenden op de kikkerpoel, wachtend op de kroost 

die door hun vrouwtjes in het riet worden uitgebroed? En naar de specht die, 

zoals toen en nog altijd, aan het kokertje hangt om stevig in de vetbollen te 

hakken? 

Ik wou dat hij antwoordde. Dat hij naast me zat, naar de bloesems keek en naar 

de specht. Dat zal niet gebeuren. Hij woont nu eenmaal aan die onbekende 

overkant. 

Maar ik denk dat hij het allemaal wel ziet: vogels, bomen, bloesems en ook mij.  

En dat hij weet dat er ook zilver in mijn dagen zit. 

T.S. 

 


