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Doelgroep 
groep 1-2 
 

…EN TOEN? 
Tijdens de kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken rengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees 
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 
over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
                                             www.kinderboekenweek.nl 

 

               
JOSEPHINA, een 

naam als een piano 
door Jaap Robben   

en Merel Eyckerman  
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Een jongen vertelt over zijn oma. Die heet Josephina en is niet altijd oma geweest. Ooit was 

ze een baby, een meisje en een moeder. Nu is ze bejaard, al kan ze zelf haar eigen leeftijd 

niet meer zo goed onthouden. Ze vergeet veel.  

 

Natuurlijk werden allerlei opa’s verliefd op haar, maar mijn oma zat binnen bij haar 

piano en oefende haar lievelingsliedje. Als er niemand was om te luisteren, speelde ze 

voor de dinosaurussen. Soms droomde ze over mijn opa, ook al kende ze hem nog niet. 

Opa woonde tien steden te ver om verliefd op hem te kunnen zijn. Pas op de dag dat hij 

in haar straat kwam wonen, belde hij aan. Ze deed de deur op een kier. Hij was precies 

zoals ze had gedacht.Natuurlijk kreeg hij een stoel en hij ging naast haar piano zitten. 

Mijn opa deed zijn ogen dicht en legde een oor op het hout. Toen het stil werd, stond hij 

op. Hij gaf haar voorhoofd een kus. Met zijn kriebelbaard. Dat had oma niet verwacht. 

Zo werden ze verliefd en werd mijn oma een mama. Weer heel lang daarna kwam ik. En 

toen werd mijn oma eindelijk oma. 

                       

                                                  
Heb jij een oma? 

Hoe heet jouw oma? 

Hoe oud is jouw oma? 
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Is jouw oma een baby geweest? 

 

 
Als oma een baby is geweest, wanneer was dat dan? (hoelang geleden) 
 
Heeft jouw oma baby’s gehad? Hoeveel? 
 
Zijn haar baby’s nu nog steeds een baby? 
 
Wie is ouder?  
» oma of de kleine dinosaurus 
» oma of de ruitjes op het kleed 
» oma of opa 
 
Wat is het verschil tussen jong en oud? 
 
Is er verschil tussen jong en oud? 
 
Wie vergeet meer?  
» oma of jij 
» oma of mama 
» oma of opa 
 
Als jouw oma iets vergeet, weet ze het dan niet meer? 


