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GEFELICITEERD!
JE BENT
OPA/OMA
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Gefeliciteerd!
Misschien was het een hele schok, misschien is het niet
gegaan zoals je het je voorgesteld had, misschien komt het te
snel, of misschien sta je te dansen van plezier. Hoe dan ook:
het is zover. Je wordt grootouder. Of misschien ben je het al.
Misschien voel je jezelf nog lang geen opa of oma. Voldoe je
niet aan het cliché-beeld van een oude man of vrouw met
zilveren haren, een milde blik in de ogen en een tedere glimlach op het gezicht. Misschien voel je je nog de oude punker
of flygirl die je vroeger was. Maar hoe niet-oma-achtig of
on-opa-achtig je je ook mag voelen, je hoort nu bij de derde
generatie.
Het hele feest begint weer opnieuw: luiers, snotneuzen,
kleverige vingertjes, tranen en trappelende beentjes. Maar
nu vanuit een heel ander perspectief, zonder alle stress van
je moeten bewijzen, dramatische toestanden
en kibbelpartijen. Je kunt rustig observeren
hoe de knuistjes zich samenknijpen, hoe de
baby zich op zijn zij probeert te rollen. Hoe
dat kleintje lacht om een drijvende eend in
het water en hoe zijn armpjes langer zijn dan
je denkt wanneer hij je prachtige kopjes van
tafel trekt en ze lachend kapot laat vallen.
Je zult een nieuwe relatie krijgen met je zoon,
dochter, schoonzoon of schoondochter. Gedoe hoort erbij
(maar dat wist je inmiddels al). Soms zul je keihard nodig
zijn en soms zul je wat afstand moeten bewaren, maar denk
vooral niet te snel dat je alleen maar een extra persoon bent
die af en toe een aai over de bol geeft of een zakje snoep
meeneemt. Het grootouderschap is meer dan een toetje.
Volgens veel wetenschappers zijn grootouders doorslaggevend geweest in de ontwikkeling van aap naar mens. Zonder
grootouders geen kunst, cultuur en techniek. Het grootouderschap is hot shit.

Zonder grootouders geen
kunst, cultuur
en techniek

OPA’S & OMA’S
BIJ DE DIEREN
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Opa & Oma

OPA’S & OMA’S BIJ DE DIEREN
Opa’s en oma’s zijn zeldzaam in het dierenrijk.
Als dieren al grootouder worden, dan bemoeien
ze zich zelden met hun kleinkinderen. Maar er
zijn een paar uitzonderingen!

Olifanten
Een groep olifanten wordt geleid door de matriarch, een
oudere vrouwelijke olifant die waakt over haar zussen,
volwassen dochters en kleinkinderen. Zij weet waar de
waterputten zijn en waar het eten is, en ze leert haar
dochters hoe ze bij een dode olifant moeten waken.
Oudere mannetjesolifanten spelen een belangrijke rol
bij het intomen van de jongere mannetjesdieren.

Bij de dieren

Grienden
Sommige tandwalvissen, zoals de griend, hebben
net als mensen een menopauze en leven nog
lang door na hun vruchtbare leeftijd. Zo krijgen
de vrouwtjes na hun veertigste geen kinderen
meer, maar kunnen ze makkelijk zestig worden.
Na de menopauze krijgen zij een nauwere band
met de jonge tandwalvisjes. Griendenouders
duiken namelijk diep om vis te vangen. De
grootmoeders passen op de kleintjes wanneer
de ouders de donkere diepte in verdwijnen.

Apen
Bij sommige apen, zoals bij de Languirapen en
Japanse makaken, zijn het de oude vrouwtjes die
zich opofferen als de groep wordt aangevallen.
Ze zijn niet bang om gewond te raken als ze
hun kinderen en kleinkinderen tegen belagers
beschermen. De jongere, vruchtbare vrouwtjes
en kinderen blijven bij gevaar op veilige afstand.
Oudere Japanse makaken brengen rust in een
groep. Ze zijn relaxter en sociaal gezien veel
minder druk dan jongere apen.

Seychellenrietzangers
Sommige vrouwtjes van de zeldzame Seychellenrietzanger stoppen met het zelf leggen van
eieren en gaan hun dochters helpen bij het
uitbroeden van hun eieren en het voeden van
de kleinkuikens.
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Je weet dat
je grootouder
bent als je
denkt dat een
telefoon iets
is om iemand
mee te bellen

