
MIJN  
TIJGER-
OPA

Tanneke Wigersma 
en Sarah van Dongen



bij opa

ik ga een nacht bij opa slapen 
pap en mam zetten me af 
opa komt naar buiten
suki! roept hij 
opa! roep ik 
ik omhels hem
er is thee met taart, zegt opa 
mam schudt van nee 
geen tijd, zegt ze 
mam werkt veel 
ik heb koffie, zegt opa 
vandaag niet, zegt pap 
pap is ook druk 
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voetbal

hier suki 
pap geeft mij mijn voetbal 
blijven trainen, zegt hij 
dan word je goed 
net als ik
ik knik
maar ik ben bang voor de bal 
ik duik weg
dan lacht iedereen  
en als ik schop 
komt de bal niet ver 
elke dag, zegt pap
ik knik weer
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een tas vol

hier is je tas, zegt mam 
de tas is zwaar
hij zit vol boeken
jij wordt later ook baas, zegt mam 
net als ik
maar mam zit binnen 
de hele dag
en ik ben graag buiten 
dan aai ik de buurpoes 
of ik bouw een hut in het bos
mam geeft me een kus 
tot morgen, zegt ze 
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opa is moe

 
opa legt een kaart neer 
ik denk na 
en leg ook een kaart neer 
opa’s ogen gaan dicht 
zijn hoofd zakt 
opa? vraag ik 
opa schrikt op 
waar ben ik? vraagt hij 
jij bent, zeg ik 
o ja, zegt opa 
hij legt weer een kaart neer 
ik kan niet, zeg ik 
ik pak een kaart van de stapel 
opa? 
opa slaapt weer 
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stiekem

 
ik loop de dijk op 
en gooi de voetbal weg 
het water in
zo 
ook weer klaar 
nu de boeken 
in de gang staat de tas 
vol dikke boeken 
wat denkt mam wel? 
dat ik een jaar blijf?
ik zet de boeken 
in de kast van opa 
tussen die van hem 
zo
niemand die het ziet
ook weer klaar 
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wat nu?

ik kijk onder de blaadjes 
achter in de tuin 
hier zit vaak een egel 
maar nu niet 
ik kijk omhoog
ook geen eekhoorn 
ik loop langs het tuinhuis 
dat is altijd op slot 
niemand mag erin
ik niet 
mam niet
tante sen niet
er ligt vast geld, zegt mam 
of een slang, zegt tante sen
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geheim 
 

ik sleep een stoel  
naar het tuinhuis 
tot onder een raam 
ik klim erop 
zo kan ik naar binnen kijken 
wat is het geheim? 
geld? 
een slang?
of een draak…
maar het raam is vies
van het stof 
en het web van een spin 
suki! roept opa 
kom je helpen? 
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malle meid

ik snijd ui 
voor de pasta 
opa kookt tomaat 
voor de saus
niet te dik, zegt opa 
ik kan ook niks, zucht ik 
hoezo? vraagt opa 
ik vind voetbal stom, zeg ik 
ik kan niet goed lezen 
en ik snijd te dik 
malle meid, zegt opa 
het komt goed
hij geeft mij een knipoog 
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een dief? 

ik hoor iets 
een eekhoorn?
ik glip uit bed 
ik hoor stappen 
een dief?
gelukkig ben ik niet bang
ik sluip door de gang 
de trap af 
en kijk om de hoek 
daar staat opa 
in zijn nachthemd 
met een dikke sjaal om
en een dikke muts op
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achter opa aan

opa gaat de tuin in
het is donker buiten 
en koud
wat gaat hij doen?
ik loop achter hem aan 
heel stil
opa loopt naar het tuinhuis
hij opent het slot
en gaat naar binnen 
maar de deur staat op een kier 
een gluur kier
ik sluip verder  
knal!
ik stoot tegen de stoel 
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het geheim van opa

 
suki! zegt opa 
wat doe jij buiten? 
wat doe jij buiten, opa? vraag ik
opa lacht
wat is er in het tuinhuis? vraag ik
dat is geheim, zegt opa
niemand mag het weten 
mam niet
pap niet 
en zeker tante sen niet 
ik zeg niks, zeg ik
vooruit, zegt opa
hij houdt de deur open 
in het tuinhuis ligt geen geld 
en ook geen slang
 




