We hebben iets leuks
voor in de trein!
Op ns.nl/publieksprijs
vind je miniboekjes van
alle 6 genomineerden voor
de NS Publieksprijs.

Deze boeken maken
dit jaar kans op
de NS Publieksprijs
voor Boek van het Jaar.

In dit miniboekje lees je het
eerste hoofdstuk van
Opgewekt naar de eindstreep
van Hendrik Groen
Een cadeautje van ons, voor
als je onderweg ben met
de trein.
Veel leesplezier!
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Dinsdag 19 november
Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik weer
moet beginnen. Met schrijven. Dus ben ik
maar begonnen met dat op te schrijven.
Het is een terugkerend probleem aan het
worden: dat ik niet meer weet wat ik aan
het doen was, of wat ik zou gaan doen, of
hoe iets ook alweer moet. Zo stond ik vorige
week in de supermarkt voor een schap
met potjes babyvoeding en ik kon niet
bedenken welke smaak ik moest kiezen. Ik
las de opschriften: sperziebonen, gemengde
groenten, fruithapje rood fruit...
Een juffrouw van de kruidenier kwam
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naar me toe en vroeg of ze me kon helpen.
‘U staat er namelijk al een tijdje.’
		 Ik wist niet meer precies waarom ik
daar stond. Ik moest boodschappen doen,
dat was duidelijk, want ik was in een
supermarkt. Maar wat moest ik ook alweer
hebben?
		 ‘Hebt u geen briefje?’ vroeg de
winkeljuffrouw.
		 ‘O ja, dat is waar ook, mijn vrouw heeft
me een briefje meegegeven.’
		 ‘Zullen we daar dan samen eens naar
kijken?’
		 ‘Nee hoor, ik maak maar een grapje.
Mijn vrouw is al ruim een jaar dood, die
geeft geen briefjes meer mee.’
		 Het meisje lachte niet. Het was ook een
vreemd grapje, al zeg ik het zelf.
		 Ik moest even zoeken, maar toen vond
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ik in mijn jaszak het boodschappenlijstje.
Ik herkende mijn eigen hanenpoten. Ik zei
nog tegen het meisje dat ze het vast niet kon
lezen, maar ze wilde toch even kijken.
		 ‘Babyvoeding staat er niet op,’
constateerde ze toen ze het lijstje had
bestudeerd.
		 ‘Nee, het is een eeuwigheid geleden
dat ik babyvoeding moest kopen,’ zei ik.
‘Toen had je ook al die potjes nog niet. Dat
maakte mijn vrouw zelf.’
		 ‘Er staan koekjes op uw briefje.’
		 Het meisje liep voor me uit naar de
koekjes.
		 O ja, ik moest koekjes hebben, gelukkig
wist ik het weer. En yoghurt. En tandpasta.
Alles werd weer een beetje helder.
Ik heb besloten weer te gaan schrijven, juist
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omdat ik zo veel vergeet. Dan kan ik mijn
dagboek gebruiken als geheugensteuntje en
om wat structuur te geven aan het leven van
alledag.
		 Nu ik over dat laatste nadenk is
dat eigenlijk een beetje onzin. Hoeveel
structuur heb ik tegenwoordig nog nodig?
Ik word elke dag wakker, ga ontbijten,
koffiedrinken, lunchen, theedrinken,
avondeten, koffiedrinken en daarna val ik ’s
avonds voor de televisie in slaap.
		 Dat klinkt toch niet al te ingewikkeld?
		 Maar toch ben ik zelfs van dit
overzichtelijke programma soms
het programmaboekje in mijn hoofd kwijt.
Weet ik niet meer of ik net heb ontbeten
of geluncht. Of ik moet gaan slapen of
net wakker ben. Nou ja, dat laatste is een
grapje.
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		 Het zou er allemaal niet zo veel toe doen
als ik Juffrouw Jansen niet had.
Ter verduidelijking: Juffrouw Jansen is
de hond die ik van Evert heb gekregen. Die
naam zat bij het cadeau inbegrepen. En om
het nog iets vreemder te maken: Juffrouw
Jansen is een mannetje. Hij moet netjes
drie keer per dag uitgelaten worden. Twee
keer een ommetje om het huis en een keer
wandelen op het strand. Daar kan hij achter
de bal aan rennen die ik voor hem weggooi.
Voor dat gooien heb ik zo’n speciale
ballengooier gekocht. Daarmee haal ik,
met wind mee, soms nog wel een meter of
twintig.
		 Vorige week, of nou... in ieder geval een
tijdje geleden, zei Leonie tegen me: ‘Ga je
nou alweer wandelen, Hendrik?’
		 ‘Hoe bedoel je, alweer?’ vroeg ik nog,
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maar ik voelde nattigheid.
		 ‘Nou,’ zegt mijn vriendin, ‘je hebt
Juffrouw Jansen een half uur geleden ook al
uitgelaten.’
		 ‘Ja, maar toen heeft-ie niks gedaan en ik
moest snel terug want... eh... ik moest zelf
nodig naar de wc. En het leek me geen goed
idee om op het grasveldje naast hem te gaan
zitten drukken.’
		 ‘Het zou wel een grappig gezicht geweest
zijn,’ vond Leonie, ‘jij en Juf naast elkaar op
jullie hurken.’
		 ‘Ik weet eigenlijk niet of een hond
hurken heeft,’ probeerde ik het gesprek een
andere wending te geven.
		 Dat wist zij ook niet. Met hurken is het
lastig te bepalen waar ze zitten. Net als met
kladden en lurven.
		 Maar ik moet bekennen dat het niet
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waar was wat ik zei. Dat ik zelf naar de wc
moest. Ik bedacht maar wat, want ik wist
niet meer dat ik zo kort daarvoor ook al
met Juf had gewandeld. Ik dacht dat het
inmiddels middag was, maar toen ik op
mijn horloge keek zag ik dat het pas half elf
was.
		 ‘Zullen we zo eerst maar eens een bakje
koffie gaan drinken,’ stelde ik voor, ‘dan
breng ik nu even Juffrouw Jansen weg.’
		 De hond mag namelijk niet meer mee
naar de conversatiezaal beneden. Hij heeft
zich meerdere malen misdragen. Een keer
had hij, als puppy, tegen het been van
mevrouw Sliedrecht geplast. Een andere
keer had hij een halve rol koekjes van
meneer Sluiter opgegeten.
		 Het derde vergrijp van Juf was de
genadeklap. Er kwam een dame langs van
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de keuringsdienst van bejaardenhuizen of
zoiets, en toen ging hij tegen haar been op
staan rijden. Onze eigen directeur, de heer
Blekemolen, stond erbij en keek ernaar en
wist even niet wat hij moest doen. Ik kon
Juf snel wegtrekken, maar de mevrouw
keek naar haar eigen been alsof ze dat er het
liefst af wilde hakken.
		 De volgende dag hing er een groot
bord bij de deur van de conversatiezaal:
VERBODEN VOOR HONDEN. Het
aardige van dit tehuis is juist dat er kleine
huisdieren gehouden mogen worden, maar
dat is dus, dankzij Juffrouw Jansen, nu
enigszins ingeperkt.
		 Maar waarom had ik het hier ook alweer
over mijn hond?
		 Daar bewijst zich meteen het nut
van mijn nieuwe dagboek: daarin kan ik
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nakijken waarom ik het ergens over heb.
Het enige wat ik moet onthouden is dat
ik regelmatig opschrijf wat ik niet moet
vergeten.
		 Ik kan niet beloven dat ik elke dag ga
schrijven, maar ik ga mijn best doen.

Woensdag 20 november
Volgende week zaterdag is de halfjaarlijkse
reünie van Omanido, hier in mijn tehuis.
		 We zijn nog met zijn zessen: Edward,
Graeme, Antoine, Ria, Leonie en ik.
		 Evert en Eefje zijn er natuurlijk niet
meer en Grietje is te verward. De laatste
keer dat ze erbij was, dat zal zo’n anderhalf
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jaar geleden zijn geweest, herkende ze
niemand meer. En ze maakte er bij het
feestelijke diner nogal een rommeltje van.
Toen het met de spaghetti bolognese en
een vork niet zo goed wilde lukken, at ze
verder met haar handen, maar ook toen
kwam het meeste op haar schoot terecht
en op haar gerimpelde wangetjes en kin,
hooguit in de buurt van haar mond. Ze
zat helemaal onder de slierten en de rode
gehaktsaus en straalde alsof ze net van de
schoonheidsspecialiste vandaan kwam. Dat
maakte het wel weer erg ontroerend. We
waren vergeten dat de zusters haar in de
gesloten afdeling altijd voerden. Ook met de
wijn, in haar geval limonade in een plastic
wijnglas, ging het niet helemaal volgens
de etiquette: ze goot het meeste naast haar
mond.
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		 ‘Nou mam, dat was lekker,’ zei ze tegen
Leonie.
		 Vijf minuten later wees Edward op
Grietje, met een vinger tegen zijn lippen: ze
sliep in haar stoel. Mond een klein stukje
open. Ze zag er tevreden uit. Wij werden er
stil van.
Ik ga nog eens in de maand naar het tehuis
waar ze nu zit. Of eigenlijk ligt. Ze komt nog
maar nauwelijks uit bed. Als een baby heeft
ze weer een knuffel: een pluchen zeehond,
die ze altijd vastheeft en in bed omhelst.
		 ‘Ik ben moe.’ Het zijn de enige
verstaanbare woorden die er nog uit komen.
De zuster zei dat Grietje het prettig vindt
als je haar wang streelt. Dat doe ik, als ik op
bezoek ben, een paar minuten. Daarna ga
ik weer naar huis; de visite heeft niet veel
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om het lijf. De zuster heeft al een paar keer
gezegd dat het nu echt niet lang meer zal
duren, dus ik neem iedere keer afscheid van
haar alsof het de laatste keer is dat ik haar
zie.
		 ‘Je bent een taai musje, Grietje,’ zei ik de
vorige keer bij het vertrek.
		 ‘Ik ben een meisje, geen musje.’
		 Ik geloof echt dat ik haar dat hoorde
mompelen.
O ja, de reünie.
		 Leonie en ik hebben beneden het
zaaltje gereserveerd dat ze gebruiken voor
vergaderingen. We mogen de slingers van
het tehuis gebruiken om het een beetje op te
vrolijken, want het is nou niet bepaald een
feestzaal. Lidy, de activiteitenbegeleidster,
komt om te helpen versieren. Nou ja,
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helpen... wij zeggen wat er moet gebeuren,
en zij doet het werk. Een schat, die Lidy.
Leonie heeft bij de toko een rijsttafel
besteld voor zes personen. Ik heb een mooi
wijntje uitgezocht. Omanido danst niet
meer op de tafel, maar van lekker eten en
drinken wordt nog steeds volop genoten. En
we genieten van elkaar.
		 Ik zie ernaar uit.
		 Ik vraag me nu opeens af of ik die wijn
eigenlijk wel heb besteld.
		 Ik weet het niet meer. Soms kijk
ik terug in de tijd en dan zie ik alleen maar
mist. Ik moet zo dadelijk even in mijn
kasten kijken. Als daar geen wijn staat,
dan moet ik naar de slijter. Zes flessen wijn
kopen, twee rood en vier wit.
		 Is het heel raar om de slijter te vragen:
‘Ben ik hier pas nog geweest om zes flessen
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wijn te kopen?’
		 Nee, dat ga ik niet doen.
		 Misschien zegt die vriendelijke man zelf
wel: ‘Zo, bent u daar alweer, u lust ze wel,
meneer Groen.’ Maar in dat geval zijn er
dus zes flessen zoek. Wat moet ik dan doen?
Waar moet ik dan zoeken?
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