Opa liep snel naar Melle en zakte door zijn oude knieën.
Samen met Melle keek hij naar het gebroken doosje.
Aan de onderkant van het doosje zat een verborgen vak...
Onder de losgesprongen houten bodem zat nog een bodem,
en daartussen piepte een dun linnen zakje tevoorschijn. Het
was dichtgemaakt met een rood lint.

‘Pak jij het maar, Kleine Krulman,’ zei opa zachtjes. ‘Jij hebt
het ontdekt.’
Melle trok voorzichtig met zijn duim en wijsvinger het zakje
tussen de twee houten plankjes vandaan.
Toen liep hij terug naar de grote houten tafel, schoof de
vellen met de droogbloemen ertussen voorzichtig aan de
kant en legde het zakje neer.
Met trillende handen maakte hij het lint los.
Opa’s wangen kleurden helemaal rood.
‘Dat ik dit allemaal nog mag meemaken op mijn leeftijd.
Joebelabambam!’ riep hij.
Hij huppelde heen en weer op zijn oude kromme benen.
Voorzichtig draaide Melle het zakje om.
Er vielen stokjes uit en een opgerold briefje.
Melle pakte het briefje en streek het open.
Er zaten veel zwarte vlekken op het papier en de letters
waren zwierig en moeilijk leesbaar.
Opa rende naar de kast en pakte de grote loep waarmee hij
altijd zijn boeken las.
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Opa hield hem vlak boven het papiertje en begon langzaam
voor te lezen.

Beste Bernhardt,
als jij dit leest, ben ik er niet meer.
Ik wil dat je weet dat ik altijd genoten heb van onze
wandelingen. In dit zakje heb ik het bewijs dat er iets
rondloopt op het Eiland. Iets wat ik niet kan zien.
Maar heel af en toe vond ik dit in de duinen of op het strand.
Wellicht dat jij ooit wel ontdekt wie dit achterlaat. Ik heb
nooit iemand in mijn leven ontmoet met betere ogen dan jij.
Succes.
Groet,
Grootvader Edwardus
Opa legde het vergrootglas op tafel en schraapte zijn keel.
Hij pakte een zakdoek uit zijn broek en veegde die over
zijn voorhoofd en zijn ogen. Hij legde zijn arm om Melles
schouder.
‘Van jouw opa, opa!’
‘Van jouw betovergrootvader, Melle.’
Samen keken ze naar de stokjes uit het linnen zakje op de
tafel.
Melle pakte er voorzichtig een uit de stapel en bekeek het
aandachtig.
Het dunne houten stokje was prachtig geslepen en er
stonden piepkleine tekens in gekerfd.
‘Heb jij ooit zó’n oude Waakstok gezien, Grote Krulman?’
vroeg Melle.
Opa schudde zijn hoofd.
tekst
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Met open mond bekeken ze één voor één de prachtige
antieken stokjes.
PIEPPPPPPP. KRAAAAAKKKK.
De deur van het werkhuisje zwaaide open.
Het was oma.
‘Waar blijven jullie nou, lieverds? De appelkruimeltaart met
slagroom is het lekkerst als hij nog warm is, zei mijn moeder
altijd.’
‘Dan lopen we meteen met je mee, mijn duifje,’ zei opa.
Hij gaf Melle een knipoog. ‘Ruim jij de doos straks maar op,’
fluisterde hij.
Met z’n drieën liepen ze door de tuin terug naar het grote
huis.
‘Dit geheime taartrecept heb ik nog van mijn grootmoeder
gekregen, Melle,’ zei oma. ‘En als je wilt, krijg je een extra
groot stuk.’
‘JOEBELABAMBAM!’ riep Melle.
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AAN DE SLAG!

Melle heeft een speciale band met opa-Eiland.

Allebei houden ze van de natuur, net zoals Edwardus,

de opa van opa. En ze hebben allebei superogen, zodat
ze hun Waakgorgel kennen.

Papa houdt óók van de natuur, hij werkt als
bioloog in het Museum.

En hoezo kan Limoni zo goed tekenen?
En hoe weet mama altijd overal een
oplossing voor?

Komt dat zomaar uit de lucht vallen?
Vast niet!

Alles wordt doorgegeven.
Hoe goed ken jij jouw mama en papa?
En jouw oma’s en opa’s? Praat met ze!

Vul dit boek met ze in. En vraag of ze mooie,

spannende, of misschien ook wel verdrietige verhalen
hebben… Verhalen die zij belangrijk vinden, die zij
door willen geven.

EN TOEN? Graaf door!
Misschien heb je wel twee papa’s, of twee mama’s.
Of allebei! Of een stief-of-zorg-of-andere-papa

of -mama. Maakt niet uit. Dan verander je gewoon
de naam. Of je plakt extra papiertjes in. Dat mag
natuurlijk ook bij je grootouders.

Overal waar nodig. Want dit boek is van JOU!
Het is zeg-maar-helemaal

JOUW EIGEN GESCHIEDENIS.

Gorgel-Gezegde Een eikeltje valt niet ver van de boom

OVER... BETOVER... Hoe heet het?
Midden in dit boek kun je je eigen STAMBOOM
invullen. Elke laag voorouders noem je een

GENERATIE. En elke generatie heeft een naam. Dat gaat
heel ver terug! Er zijn mensen die daar naar graven...
1 dat ben jij!
2 ouder (vader(s) en/of moeder(s))
3 grootouder (groot -vader -moeder)
4 overgrootouder
5 betovergrootouder
6 oudouder
7 oudgrootouder
8 oudovergrootouder
9 oudbetovergrootouder
10 stamouder
11 stamgrootouder
12 stamovergrootouder
13 stambetovergrootouder
14 stamoudouder
15 stamoudgrootouder
16 stamoudovergrootouder
17 stamoudbetovergrootouder
18 edelouder
19 edelgrootouder
20 edelovergrootouder
21 edelbetovergrootouder
22 edeloudouder
23 edeloudgrootouder
24 edeloudovergrootouder
25 edeloudbetovergrootouder

26 edelstamouder
27 edelstamgrootouder
28 edelstamovergrootouder
29 edelstambetovergrootouder
30 edelstamoudouder
31 edelstamoudgrootouder
32 edelstamoudovergrootouder
33 edelstamoudbetovergrootouder
34 voorouder
35 voorgrootouder
36 voorovergrootouder
37 voorbetovergrootouder
38 vooroudouder
39 vooroudgrootouder
40 vooroudovergrootouder
41 vooroudbetovergrootouder
42 voorstamouder
43 voorstamgrootouder
44 voorstamovergrootouder
45 voorstambetovergrootouder
46 voorstamoudouder
47 voorstamoudgrootouder
48 voorstamoudovergrootouder
49 voorstamoudbetovergrootouder
50 vooredelouder enzovoort...

Mama
foto

en
mama to

Wanneer ben jij geboren?
In welke plaats?

Waar zat je op de basisschool?

En waar op de middelbare school?

Wat was/waren je lievelingsvak(ken) en waarom?

Hield je van sport?

Wat waren/zijn je hobby’s?

Wie was je beste vriendin/vriend?

Voor welk vak heb je geleerd en waar? En wat doe je voor werk
(of heb je gedaan)?

Gorgel-Gezegde Zo Gorgelmoeder, zo Gorgeldochter

Waar ben jij goed in?

Waarin lijk ik op jou?

Wanneer, waar en hoe heb je papa ontmoet?

Was je meteen verliefd op hem, of hoe ging dat?

Hoe was het toen ik werd geboren?
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foto

mama nu

Hoe heten jouw vader en moeder en waar
zijn zij geboren, op welke dag?

Wat is je mooiste herinnering aan jouw vader en moeder?

En aan jouw grootouders? Wat deden jullie samen?

Gorgel-Gezegde Kleine Gorgels hebben grote oren

Wat heb je van hen geleerd?

Heb je iets bijzonders meegemaakt?

Wat mag ik nooit vergeten?

Wat wens je mij voor de toekomst?

Bobba
en ik hebben ontdekt
dat de neef van mijn
moeder een oom heeft, die
getrouwd was met de oma van
het nichtje van de moeder van
Bobba, of-niet-of-wel. Dus eigenlijk zijn we helemaal familie
van elkaar! Dat verklaart,
zeg-maar, waarom we
zulke goede vrienden
zijn.

JUKKO
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