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‘Door tranenwaasje heen de kroniek van Hugo Borst gelezen, wat schrijft 
hij lief over zijn dementerende moeder.’
Miranda van Gaalen

‘Ik denk dat menige vader of moeder jaloers is op de aandacht en liefde 
die Hugo zijn moeder geeft. Een diepe buiging voor hem.’
Gemma van der Kooij

‘De manier waarop hij schrijft, getuigt van veel respect en liefde.’
Annemiek Aalders

‘Het is zó herkenbaar. Wat ben je getalenteerd als je dit zo mooi kunt 
verwoorden.’
Kees Ferme

‘Voor de openhartige en diep ontroerende kroniek over zijn demente-
rende moeder verdient Hugo Borst alle lof.’
Henk Westbroek

‘Aanrader: de verhalen van Hugo Borst over zijn moeder, prachtig in-
kijkje in het leven van een mantelzorger.’
Ruud den Haak

‘Elke week lees ik over Hugo Borst zijn moeder. Elke week raakt het me.’
Helen Oosterhuis

‘Hugo Borst, hoe haalt u het in uw hoofd om zoiets verdrietigs en in-
tiems te delen met duizenden mensen?’
Dorry Aarts-Dreese

‘Ik was altijd al gecharmeerd van Hugo Borst, zijn recht-voor-zijn-raap-
uitspraken en voetbalwijsheden. Chapeau om op zo’n indringende ma-
nier over dementie te schrijven.’
Dick Jeremiasse

‘Zijn eerlijke en open notities zijn triest, maar ook troostend.’
A.M. Harcksen-Voorwald



‘Bijna moeten grienen in een volle koffietent om het stuk van Hugo 
Borst over z’n moeder en alzheimer.’
Temon Kooistra

‘Ik heb niks met Hugo Borst, maar zijn column over zijn moeder komt 
elke week weer binnen.’
Tanja

‘Prachtig, ontroerend en indrukwekkend.’
Hedy van den Berk

‘Hugo Borst zet echt voortreffelijk en herkenbaar neer wat er gebeurt bij 
mensen met dementie. Zijn stukken raken je. Ze kunnen als voorbeeld 
dienen voor mensen die een familielid hebben bij wie het geheugen ach-
teruitgaat.’
Heleen Wagenaar

‘Geweldige, heel erg herkenbare stukjes van Hugo Borst. Graag nog heel 
lang doorgaan. Tranen.’
Eric Bax

‘Zo hartverscheurend herkenbaar!’
Ellen van Dorssen

‘Een steun voor mensen die dit proces in hun omgeving ook meemaken.’
Niek Stevens

‘Aandoenlijk en verdrietig.’
Martine van de Velde

‘Alle trieste problemen en worstelingen die ik in de column van Hugo 
lees zijn zo herkenbaar.’
Els Krijgsman

‘Hugo Borst beschrijft het op een bewonderenswaardige manier:
gevoelig, helder, mooi en onverbloemd.’
Ronald Koopman

‘Ik hoop dat Hugo ons nog lang over zijn moeder mag vertellen.’
Monika van den Tillaard



© Hugo Borst, 2015

© Lebowski Publishers, Amsterdam 2015

© Omslagfoto: Margi Geerlinks

© Fotografie binnenwerk: Margi Geerlinks

Foto auteur: © Lenny Oosterwijk

Omslagontwerp: Dog and Pony, Amsterdam

Typografie: Perfect Service, Schoonhoven

isbn 978 90 488 2670 4

isbn 978 90 488 2671 1 (e-book)

nur 400

www.lebowskipublishers.nl

www.overamstel.com

Lebowski is een imprint van Overamstel uitgevers bv

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever.



7

GROEN KNOPJE

Al een paar maanden gaat de telefoon ’s avonds rond een uur 

of zeven: ma krijgt de tv niet aan.

 ‘Zit de stekker erin?’

 ‘Eh, ik geloof het niet.’

 ‘Die hoef je er niet uit te trekken, ma.’

 ‘Jawel. Dat moet toch altijd?’

 ‘Doe de stekker er maar in.’

 ‘Maar als het gaat onweren?’

 ‘Dan haal je ’m eruit. Maar het gaat vannacht niet onweren. 

Echt. Ik heb net de weersverwachting gehoord.’

 Ze legt de telefoon neer. Gestommel. Ze zegt wat, waar-

schijnlijk tegen zichzelf, ik kan het niet verstaan.

 ‘Ma?’

 ‘...’

 ‘Ma-ha! Joehoe!’

 ‘Zo, hier ben ik weer.’

 ‘Heb je de afstandsbediening?’

 Ik hoor dat ze de telefoon weer neerlegt, maar ze is sneller 

terug dan verwacht. Dat valt mee.

 ‘Druk eens op de groene knop, ma.’

 ‘...’

 ‘Ma?’

 ‘Er gebeurt niks.’

 Ik hoor een piepje. Onhoorbaar voor haar slaak ik een 
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zucht. Ongelofelijk. Ze krijgt het weer voor elkaar.

 ‘Ma, je drukt op het groene knopje van de telefoon. Je 

moet...’

 ‘Ach ja.’

 ‘Druk maar op dat groene knopje van de afstandsbedie-

ning.’

 ‘Er gebeurt niks,’ zegt ma en ik hoor het begin van wanhoop. 

Het zou niet de eerste keer zijn dat een poging om de televisie 

aan te zetten haar aan het huilen maakt.

 ‘Eén keer drukken, ma. En dan moet je even wachten. Het 

duurt namelijk best lang voordat de tv reageert. Dus niet twee 

keer drukken, want dan gaat ie weer uit.’

 Godzijdank. Ik hoor de tv aangaan.

 ‘Zet hem op Nederland 1, ma. Druk maar op het knopje met 

de één. De Wereld Draait Door is bezig en straks krijg je het 

nos Journaal en daarna Tussen Kunst en Kitsch, dat is leuk.’

 Het is volbracht.

 ‘Kom je nog langs?’

 Ik was al bang voor die vraag. ‘Ik kom morgenmiddag, ma.’

 Stilte.

 ‘Vanavond komt er nog iemand van de thuiszorg.’

 Stilte.

 ‘Zet je een bakkie koffie voor jezelf? Je moet goed drinken, 

hoor.’

 Ik ken haar. Ze is teleurgesteld, ik hoor het aan de fluiste-

rende manier waarop ze ‘ja’ zegt.

 Dan verbreekt ze zonder gedag te zeggen de verbinding.
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BOODSCHAPPEN

Mijn vader had me gevraagd om vrijdagmorgen rond halfelf 

naar de Robert Kochplaats te komen. Daar stond de bruine 

boodschappentrolley waarvan ik voortaan gebruik zou gaan 

maken al klaar.

 ‘In het voorvakje zit een munt van 50 cent voor het winkel-

wagentje,’ legde mijn vader uit. ‘Die moet je er altijd in laten 

zitten.’

 In zijn auto op weg naar de Plus zei hij: ‘Let goed op straks, 

want zo leer je de artikelen en merken van je moeder alvast 

kennen.’ Hij vond dat ik de auto de week erop moest laten 

staan. Ik kon dat stuk makkelijk lopen met mijn jonge benen. 

Dat had hij jarenlang ook gedaan met zijn rotheup.

 Het was zomer, het regende licht. Toen hij uitstapte, werd hij 

vriendelijk begroet door een man. Toen hij een winkelkarretje 

pakte, zei een vrouw: ‘Dag meneer Borst.’ Dat ging de hele tijd 

zo door. ‘Dag meneer Borst.’ ‘Hoe maakt u het, meneer Borst?’ 

Andere mensen knikten of glimlachten naar mijn vader, als ze 

een hoed hadden gedragen, hadden ze de rand even aangetikt. 

Mijn vader zei steeds allerhartelijkst gedag terug of hij maakte 

een joviaal gebaar.

 Hoewel hij veel werd herkend vond ik het intiem om samen 

boodschappen te doen. Nu nog meer dan toen, denk ik.

 Ik zie nog voor me hoe pa liep. Goh, dat twee centimeter 

beenlengteverschil zo’n enorme slag in zijn wiel kon slaan. Hij 
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stond erop het winkelwagentje zelf te duwen. Ik begreep eerst 

niet waarom. Maar dat ding bood hem houvast. Hij liet het 

karretje alleen los om artikelen te pakken. Ik zag zweetdrup-

peltjes op zijn voorhoofd staan.

 Pa werkte mij die vrijdag officieel in; het tillen was hem echt 

te zwaar geworden en bovendien stond hem een pittige chi-

rurgische ingreep te wachten. Direct na de operatie zou bood-

schappen doen zeker niet lukken, dus mijn vrouw Karina en 

ik beloofden het voortaan op ons te nemen. Dat luchtte mijn 

vader op. Zijn dienstbaarheid aan mijn moeder was groot, zo 

niet onbegrensd.

 Mijn vader hoopte dat ik net zo boodschappen zou doen 

als hij deed. Die hoop, een eis was het niet, bevreemdde me, 

omdat hij me nooit iets had opgelegd. Anders dan ma gaf hij 

me vrijblijvende adviezen en als ik die in de wind sloeg, nam 

hij daar geen aanstoot aan.

 Zo niet die vrijdag. Het boodschappenlijstje dat hij me in 

handen had gedrukt, getuigde van militaire precisie. De pro-

ducten stonden in de volgorde van de ideale looproute door 

de Plus in winkelcentrum Binnenhof in Ommoord. Op de 

een of andere manier vond ik dat poëtisch.

 Ook de caissière zei mijn vader persoonlijk gedag. Hij groet-

te haar terug op de wijze waarop hij dat die dag bij iedereen 

had gedaan: hartelijk, uit de grond van zijn tot op de draad 

versleten hart. Dat de conditie ervan zo slecht was, wisten we 

op dat moment niet.

 Ik was druk bezig zijn schitterende hartelijkheid goed in 

mij op te nemen. Ik vond het wonderlijk. Gedag zeggen is in 

de kern een alledaagse, routinematige handeling. Maar mijn 

vader maakte mij die dag inzichtelijk dat het ook anders kan. 

Hij begroette in de Plus mensen alsof hij oprecht blij was ze 
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weer te zien, met een warmte die je in de grote stad niet meer 

ontmoet.

 Bij onze terugkeer met de gevulde boodschappentrolley 

vond ik mijn moeder aan de strenge kant. Mijn vader had 

te veel gehakt meegenomen voor twee personen. Terwijl zij 

hem vermanend toesprak, snapte ik de ernst waarmee mijn 

vader zich had gekweten van mijn inwijding. Ma was kritisch 

en veeleisend, ze verdroeg improvisatie slecht. Pa had me die 

vrijdag willen zeggen: maak er geen potje van, neem het bood-

schappen doen niet te licht op, je moeder pikt dat niet.

 Zes dagen later moest hij onder het mes. De ingreep slaag-

de, maar zijn hart was niet sterk genoeg. Hij raakte in coma. 

Twaalf dagen na mijn officiële inwijding stierf hij.

Sinds de dood van pa doen mijn vrouw en ik om beurten 

boodschappen voor mijn moeder. Het laatste jaar is ma’s 

boodschappenlijstje met de week onvollediger geworden. 

Toen het bibberig beschreven papiertje nauwelijks nog hou-

vast bood, zijn we zelf het lijstje maar gaan samenstellen, ma’s 

oorspronkelijke voorkeuren indachtig. We kijken in de koel-

kast, we kijken in de voorraadladen, we kijken in de kast waar 

de lekkernijen staan. We maken de balans op.

 Zo goed als mijn vader boodschappen deed, heb ik het nooit 

gedaan, maar ik heb er nooit een potje van gemaakt. De men-

sen die mij onderweg groeten zeg ik hartelijk goedendag, zelfs 

op slechte dagen.

 Als ik de afgelopen jaren met de bruine boodschappentrol-

ley terugkwam, was ik altijd een beetje bang voor ma. Of nou 

ja, bang... Ik hoopte dat ik de goede artikelen had gekozen, 

dat ik niets was vergeten. Een op de vijf boodschappendagen 

kwam ma scherp uit de hoek. Maar de laatste maanden heb ik 
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geen kritiek meer gekregen. Ma is het overzicht kwijt, denk ik. 

Ze bergt sommige levensmiddelen ook op andere plaatsen op 

dan ik van haar gewend ben. Onlangs vond ik de kattenbrok-

jes bij de grotemensenkoekjes in het keukenkastje en Becel in 

de voorraadla.




