Mijn moeder heeft jullie verteld over haar lieve Siem. Mijn verhaal gaat niet over die Siem, maar over een man die ik eerst als Papa kende, en later, toen ik me te volwassen achtte om hem nog Papa te noemen, Pa; en 14 jaar geleden veranderde zijn naam alweer, en was hij opeens Opa. Alle drie – Papa, Pa, en Opa, waren me dierbaar – en aan alle drie heb  ik volop goede herinneringen.
Het is gek wat je je herinnert. Ik weet zeker dat mijn vader, toen ik kind was, met me heeft gespeeld, met speelgoed of gewoon ravotten in ‘t gras. Maar helaas, die herinneringen zijn me niet bijgebleven. Mijn herinneringen betreffen vooral iets serieuzere gelegenheden – momenten waarop ik van mijn vader heb geleerd.
In een van mijn eerste herinneringen, het was toen we in Heinenoord woonden, was mijn vader buitenshuis bezig. Ik was vier, en vroeg hem ‘Papa, waarom trek je die bloemen uit de grond?’. Zijn antwoord: dat zijn geen bloemen, dat is onkruid. Dat was het begin van een lange jeugd waarin Papa altijd in de weer was in de tuin. Het zou nog vele jaren duren voordat ik zelf de tuinhobby kon waarderen, maar niettemin werden Frits en ik veelvuldig ingezet in tuinprojecten – we hebben samen ettelijke kruiwagens vol met zand, tegels, en baksteentjes  verzet, en al kon ik het eindresultaat wel waarderen, ik voelde me soms wel het slachtoffer van Papa’s tuinobsessie. 
Nog zo’n herinnering: samen met Papa de postzegels afweken die mijn oma voor ons meenam van haar werk. In het begin kon Papa nog wel eens knorrig worden als ik weer eens met mijn onhandige kinderhanden een mooie zegel had beschadigd – maar al snel was ik een fanatieke verzamelaar, en die hobby heb ik vele jaren  bedreven. En altijd was het Papa die ik vol trots mijn nieuwste postzegelalbum liet zien, zelfs al deed hij er zelf niet meer aan.
Ik herinner me de dag dat Papa me leerde schaken – en hoe ik in huilen ben uitgebarsten toen ik het eerste potje schaken van hem al snel verloor – maar hoe we later aan elkaar gewaagd waren, en samen een van de vroege schaakcomputers hebben gekocht.
En weer een paar jaar later, de winterse zaterdagochtenden dat we gingen wilgen knotten, mijn eerste vrijwilligerswerk, maar voor mijn vader een van vele manieren waarop hij zich inzette voor de natuur en de gemeenschap. Dat waren mooie momenten – vaak snijdend koud, maar volop kameraadschap, waarin Papa en ik, elk zagend in een boom, konden genieten van een samenwerking op gelijke voet.
Computers hebben we samen ontdekt, in de vroege periode van microcomputers. Ik hield vooral van programmeren, hij van applicatie-programma’s zoals Visicalc, een voorloper van Excel, en we vonden geregeld manieren om samen te werken. Zo deden we samen de boekhouding van Jan’s juweliersbedrijf, en later van Broekhuis Training, met een programma dat ik zelf had geschreven.
Was Papa dan altijd serieus, en nooit speels? Nee, natuurlijk niet. Ik herinner me luidruchtige stoeipartijen met onze hond, Timmy. Ik zelf was altijd een beetje bang van Timmy als hij ging grommen, maar Papa stortte zich volop in hun schijngevechten. En er waren ludieke bezigheden, zoals het tellen van driewielauto’s op onze fietsvakantie door Engeland. En hoe anders kun je die geiten in onze achtertuin verklaren? De eerste was het resultaat van een bordje “dwerggeiten te koop” bij een boerderij in Brabant, op de terugweg van een bezoek aan Opa en Oma’s caravan in Westelbeers. Die kwam naar huis in een krat, en die lege krat moest terug naar de boer. Maar elke keer dat Papa de krat ging terugbrengen kwam hij niet met een lege auto terug, maar met nog een geitje in die krat.
Elke jongen heeft een vader nodig waar hij naar kan opkijken, bij wie hij zich veilig voelt, en van wie hij de vaardigheden en wijsheden van ‘t leven  kan leren. En Papa was die vader voor mij, had al die kwaliteiten volop.
En gelijdelijk werd Papa Pa. Als ik eens terugkijk valt het me meer dan ooit op in hoeverre ik in de voetsporen van Pa ben getreden. Ik noemde al die postzegelhobby, en schaken, en later hebben we ook samen de tennissport bedreven. Mijn vader vond het als socialist maar niks dat Frits en ik naar het elitaire Erasmiaans Gymnasium gingen, maar ik heb het goedgemaakt door, net als hij, in Delft te gaan studeren. En ondanks dat hij dacht dat ik me beter op een theoretisch vak zoals natuurkunde kon richten, heb ik net als hem Scheikundige Technologie gestudeerd. Toen ik zelf een eigen huis kocht ben ik van lieverlee ook maar fanatiek aan het tuinieren geslagen. En net als Pa ben ik begonnen met twee zoons, hoewel Amy en ik niet bij twee zijn gestopt, en uiteindelijk Pa’s eerste kleindochter ter wereld hebben gebracht. In de volle wetenschap dat zij moest uitkijken voor Opa, omdat hij veel hield van kleine meisjes met lange haren waaraan hij speels kon trekken. En die Opa, dat was een lieve Opa. Zelfs al kan ik me mijn eigen speelpartijen met Papa niet meer herinneren, ik heb ze wel gezien toen hij als Opa met mijn kinderen speelde. Het is eeuwig jammer dat Max, Ben en Lily niet langer hebben kunnen genieten van hun Opa, die zo veel van hen hield.
Sommige eigenschappen heb ik van Pa ge-erfd: aan de positieve kant bijvoorbeeld mijn analytisch denkvermogen, en aan de keerzijde mijn soms al te ongeduldige karakter, vooral waar het mijn eigen familie betreft. Maar er zijn ook eigenschappen die ik in mijn vader bewonderde die helaas in veel mindere mate op mij zijn overgeslagen. Zo was mijn vader bijzonder in zijn element als hij met vrienden en familie praatte: hij kon zich altijd persoonlijke gegevens herinneren, zelfs als hij maar eens in het jaar de gelegenheid had bij te praten. Hij probeerde iedereen echt te leren kennen. En ik bewonderde ook zijn zelfvertrouwen, overduidelijk uit zijn beslissing om een mooie carriere bij Esso te beeindigen om zijn droom van een eigen bedrijf waar te maken.
Ik besef me pas nu, nu ik terugblik op mijn leven en de rol die mijn vader daarin heeft gespeeld, hoe veel Pa voor mij betekende. In bijna alles wat ik deed, van kinds af aan, probeerde ik hem trots te maken. En hopelijk is dat me grotendeels gelukt. Papa, laat er geen twijfel over bestaan: ik ben voor altijd trots op jou, en ik hoop dat ik, en mijn kinderen na mij, jouw trots verdienen – zelfs al ben je niet meer hier om er blijk van te geven. Ik hou van jou, Pa – en ik zal je missen.

