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Oma’s en opa’s, daar kun je mee lachen, 
daar kun je mee praten, ze luisteren goed. 
Ze blijven voor altijd heel veel van je houden, 
dat weet je wel zeker – wat je ook doet! 
 
Oma’s en opa’s, daar kun je mee spelen. 
Ze vragen aan jou steeds: ‘Wat doen we vandaag?’ 
Een spelletje, knutselen, voorlezen, stoeien... 
Wat je ook opnoemt, ze zeggen: ‘Ja, graag!’

Oma’s en opa’s 
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In jouw restaurantje zijn zij trouwe klanten. 
Ze blijven bestellen: kroketten met friet, 
met appelmoes, cola... jij komt het wel brengen. 
Bedienen, dat kun je, je knoeit lekker niet! 
 
Oma’s en opa’s, ze zijn heel bijzonder. 
Soms word je misschien wel een beetje verwend, 
maar jij bent hun kleinkind en daar zijn ze trots op. 
Ze willen genieten van ieder moment! 

10
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Oma is op visite. Dat vinden Jet en Frank 
fijn.
Als ze komt neemt ze meestal een ca-
deautje of iets lekkers mee. Vandaag kre-
gen ze allebei een plakboek. Op het rode 
plakboek heeft ze met krullerige letters 
Jet geschreven en op het blauwe plakboek 
Frank.
‘Nu kunnen jullie je nooit vergissen,’ 
zegt oma. ‘Ga maar lekker kleuren en 
knippen.’
Jet tekent een vaas met bloemen en 
Frank een zeilboot. Als ze klaar zijn laten 
ze de tekeningen aan oma zien.
‘Knap hoor,’ zegt ze. ‘Jullie kunnen heel 
goed tekenen.’
De zon schijnt. Jet en Frank willen naar 
buiten.
‘We gaan buiten spelen, oma,’ zegt Jet. 
‘Of zullen we bij jou blijven?’
‘Nee hoor,’ zegt oma. ‘Het is te mooi 
weer om binnen te zitten. Dan kan ik 
even rustig met mama praten.’

Jet en Frank gaan met de lift. Als ze op 
de onderste knop drukken hobbelt de 
lift vanzelf naar beneden. Dan moeten ze 
nog een trap af om bij de box, een soort 
schuurtje, te komen. De fiets van Jet en 
de step van Frank staan er. ’s Morgens 
doet mama de box open en ’s avonds 
draait papa hem weer op slot. Zo kunnen 
Jet en Frank altijd zelf hun step en fiets 
pakken.
Soms spelen ze in de box. Het is er stof-
fig en rommelig en er staan geheimzin-
nige dozen. 
Jet pakt haar fiets en wacht tot Frank zijn 
step heeft.
Voor het raampje fladdert een mooie 
vlinder. Hij is bruin en oranje met stip-
pen op zijn vleugels.
‘Kijk eens, Frank,’ roept Jet. ‘Er is een 
vlinder in de box.’
De vlinder fladdert voor het raampje en 
tikt tegen de ruit. 

 

Oude foto’s

bw_OO_def.indd   11 16-04-12   14:29



12

‘Hij wil naar buiten,’ zegt Frank. ‘We 
moeten hem helpen.’
Het raam moet open, maar het zit heel 
hoog. In de box staat geen trap of stoel 
om op te klimmen. De vlinder fladdert 
nog steeds zenuwachtig tegen het glas.
‘Zal ik op je fiets gaan staan?’ vraagt 
Frank. ‘Als jij hem vasthoudt, kan ik pre-
cies bij het raam.’
Jet zet haar fiets onder het raampje, vlak 
naast een oude boekenkast. Frank klimt 
op de bagagedrager en duwt zo hard 
hij kan tegen de ruit. Het lukt niet. Hij 
probeert het nog eens en nog eens. De 
fiets wiebelt en Frank kijkt angstig naar 
beneden. 
‘Hou je fiets goed vast, Jet,’ zegt hij.
‘Duw nog eens heel hard,’ zegt Jet.
Frank haalt diep adem en duwt met twee 
handen zo hard hij kan tegen het raam. 
Het schiet open, de vlinder vliegt naar bui-

ten. Jet houdt de fiets stevig vast, maar hij 
wiebelt. Ze kan hem bijna niet houden.
‘Schiet op, Frank,’ roept ze. ‘Kom eraf!’
Het is al te laat. De fiets valt. Jet valt. 
Frank kan zich nog net vastgrijpen aan 
de bovenste plank van de boekenkast.
De boekenkast is oud en wiebelt. Frank 
bungelt met zijn benen in de lucht. Hij 
heeft een rood hoofd van inspanning.
‘Help, Jet,’ roept hij. ‘Help!’
‘Spring!’ zegt Jet, maar dat durft Frank 
niet.
De kast hangt steeds schever. Jet duwt 
ertegen. Vanaf de bovenste plank glijdt 
een doos naar beneden.
Rinkel-de-kinkel, klinkt het binnen in de 
doos. Dat belooft niet veel goeds.
Weer valt er een doos.
Bonk-bonk, horen ze. In die doos zit iets 
heel zwaars.
Dan valt Frank naar beneden, samen met 
een heel oude koffer.
‘Oeps!’ zegt Frank.
Boem-boem, zegt de koffer. 
Jet en Frank niezen van het stof. 
Frank is geschrokken. Hij heeft zich ge-
lukkig geen pijn gedaan. Hij is alleen 
vies. Zijn handen zijn zwart en zijn bloes 
ook.
In de doos die rinkel-de-kinkel deed, zit 
een glazen lamp. Die is kapot. Er liggen 
duizend stukjes glas in de doos.
In de doos die bonk-bonk deed, zitten 
zware boeken.
Er staan mooie plaatjes in van dieren, 
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melt in de koffer en vindt een foto van 
een meisje met twee vlechtjes.
‘Dat lijk jij wel, Jet,’ zegt hij.
Samen bekijken ze de foto.
‘Dat kan niet,’ zegt Jet. ‘Het is een oude 
foto, dat zie je toch zo.’
‘Ze heeft ook sproeten,’ zegt Frank. ‘Mis-
schien ben jij het toch wel.’
Er zitten nog meer foto’s in de koffer. 
Sommige zijn grappig en andere heel 
deftig, met mensen erop die hun mooiste 
kleren aanhebben en deftig kijken.
‘Zullen we de koffer mee naar boven ne-
men?’ stelt Jet voor. ‘Misschien kent oma 
al die mensen.’
Mama en oma kijken verbaasd naar de 
koffer.
‘Wat zit erin?’ vraagt mama.
‘Oude foto’s,’ zegt Jet. Ze geeft oma die 
van het meisje met de vlechtjes.
‘Weet jij wie dat is?’ vraagt ze. ‘Ik lijk een 
beetje op haar.’
Oma begint te lachen.
‘Dat ben ik,’ zegt ze. ‘Toen was ik net zo 
oud als jij. O, wat gaat de tijd toch snel.’
Ze bekijken nog meer foto’s en meestal 
weet oma wie erop staat.
‘Die meneer op het paard is de vader van 
opa en de baby op het vachtje is opa zelf,’ 
zegt ze.
Frank en Jet moeten erg lachen.
Opa in zijn blootje. Dat is grappig!
Ze vergeten helemaal de rommel in de 
box: de gevallen dozen en de kapotte 
lamp. Dat zien ze later wel weer!

bloemen en planten. Ze bladeren er een 
tijdje in.
‘Wat zal er in die koffer zitten?’ vraagt 
Jet. Ze wijst naar de stevige koffer die 
met een riem dichtzit.
Ze maken hem open en nieuwsgierig 
kijken ze wat erin zit. Stof! Frank blaast 
erin. Het kriebelt in hun neus en ogen.
‘Hatsjie,’ zegt Frank.
‘Hatsjoe,’ zegt Jet.
‘Het zijn foto’s,’ zegt Jet.
Ze pakt een fotoalbum uit de koffer en 
bladert erin. Het zijn geen gekleurde 
foto’s zoals papa maakt. Ze zijn zwart-wit 
en hebben vergeelde kartelrandjes.
Er staan mensen op die ze niet kennen. 
Een meneer op een paard, een kindje in 
een ouderwetse kinderstoel en een blote 
baby op een schapenvachtje. Frank rom-
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