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(niet) Echt verbonden. 

 

Opa gaf met een warme blik vol herinneringen een roos aan zijn kleinzoon en bruid. "Want," 

zo zei hij, "een roos heeft je oma en mij samengebracht. Wat de roos samenbrengt, is niet 

meer te scheiden. Oma leeft nog in mijn hart. Dit is het teken van mijn wens voor jullie."  

Het bruidspaar nam de roos in ontvangst en keek elkaar vertederd aan. "Vertel eens opa," 

zei de jongeman, "hoe heb je oma leren kennen?" 

Ze gingen er allemaal eens gemoedelijk voor zitten. Aandachtig keek iedereen naar opa. Ze 

luisterden altijd graag naar zijn warme stem die je nooit onberoerd liet. 

"Toen ik jong was, was ik een onstuimige knaap, vervuld van onverwoestbare idealen, ervan 

overtuigd dat ík de wereld wel eens zou veranderen. Zo nam ik op een keer deel aan een 

vredesmars. Aan het begin van de tocht werden er rozen uitgedeeld. Op een gegeven 

moment was er nog maar één over. "Wie heeft er nog geen?" Ik liep naar voren en zag dat 

de laatste naar een meisje ging. Toen ze zich omdraaide, keek ze in mijn beteuterde gezicht. 

Ik produceerde een glimlach en liep terug naar mijn vrienden. 

De mars begon en om niet te laten merken dat ik me gepasseerd voelde, zong ik uit volle 

borst het vredeslied. Op een gegeven moment merkte ik dat het meisje naast me was komen 

lopen. Ze glimlachte naar me en zong mee. Toen het lied uit was, zei ze, "Goh, die vreugde 

en vastberadenheid die jíj uitstraalt!, daar kunnen al deze rozen niet tegenop. Hier heb je die 

van mij, omdat ik blij ben iemand te ontmoeten die heeft begrepen waar het om gaat." 

Verbaasd nam ik de roos aan. Ze was verdwenen voordat ik er erg in had. Natuurlijk ging ik 

naar haar op zoek. Die dag hebben we heel wat afgepraat, gelachen en de roos ging van 

hand tot hand. Later heeft zij hem gedroogd en hij is met haar begraven. 

"Zo," zei opa opverend. "Daarom heb ik mijn zoon en schoondochter een roos gegeven en 

geef ik er jullie één. Want zoals je ziet, wat door een roos is samengebracht, blijft stand 

houden tot het einde." Bij deze woorden keek hij naar zijn zoon, die daarop zijn vrouw 

aankeek en zijn ogen neersloeg. 

 

Een paar weken later had vader het hele gezin bijeen geroepen. Opa was ook aanwezig. 

Vader en moeder liepen wat zenuwachtig rond. De kinderen voelden duidelijk dat er iets te 
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gebeuren stond en wachtten vol spanning af. Opa zat rustig in een stoel zijn pijp te stoppen. 

Na over wat koetjes en kalfjes te hebben gesproken, zei vader ineens plomp verloren: 

"Moeder en ik hebben besloten uit elkaar te gaan." 

Er viel een doodse stilte. Moeder begon van alles uit te leggen wat niet uit te leggen viel. 

Vader sloeg een arm om haar schouder en zei: "Het is goed, ze moeten het zo accepteren 

en zelf willen begrijpen." 

De zoon zocht met zijn blik steun bij opa. Hij wist dat ieder redelijk argument zou falen en 

begon daarom geëmotioneerd. "Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Het kan niet. Het mag 

niet. Waarom nú? Waarom na mijn trouwen? Zeg het ze opa! Zeg dat het niet kan! Jij hebt 

hen toch ook een roos gegeven en je hebt het zelf gezegd, 'wat door een roos is samenge-

bracht, kunnen wij niet kapot maken'. Geef toe dat je het gezegd hebt!" 

"Ja jongen, dat heb ik gezegd," antwoordde opa. 

"Wat blijft daar nu van over? Wat heeft het dan te betekenen gehad? Mooie woorden, maar 

weinig houvast!" 

"Ik snap dat het je verbittert," zei opa, "maar het is ook niet juist je houvast te zoeken in 

woorden. Het houvast moet in jezelf te vinden zijn. Oma en ik streden voor dezelfde dingen, 

we bouwden samen eensgezind aan eenzelfde wereld, waar we beiden voor op weg waren. 

Dat was onze basis, ons houvast, waarvan de roos slechts een uitdrukking was. 

Met de roos heb ik slechts uitdrukking willen geven aan de stille hoop die ik koester dat ook 

jullie eensgezind een doel nastreven dat jullie samenbindt. Maar helaas, ik moet toegeven, je 

kunt de dingen niet omdraaien." 

De jongeman keek verslagen. 
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