His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There’s vomit on his sweater already,
mom’s spaghetti. Een invalbeurt, ergens diep in de tweede helft. Een comfortabele
voorsprong, een uitverkocht stadion, vijfendertigduizend man. He’s nervous, but on the
surface he looks calm and ready. Niemand zei het beter dan Eminem.
Ze zagen het niet. De trainer niet, de tegenstander niet, het publiek niet.
De enige die wist wat er in me omging, was ik. De vierde official hield het bord omhoog.
Nummer zeventien. Een sprint naar mijn positie, links centraal achterin. Een knikje van de
aanvoerder. Een fluitsignaal, het spel ging verder.
En dan, na een minuut, het eerste duel. Een diepe bal, hoog door het stadion. De focus. Ik
voelde wat de spits van plan was, het publiek hoorde ik niet meer. Een kopduel. Ik sprong. Ik
won.
De spanning gleed van me af. We speelden de wedstrijd uit. Ik maakte geen fouten. Een
succesvol debuut in de A-selectie.

Zo stelde ik het me voor. En niet zonder reden, want ik had twaalf jaar naar dat moment
toegewerkt. Ik had de hele jeugdopleiding van PSV succesvol doorlopen, speelde vanaf mijn
elfde voor Jong Oranje en was aanvoerder van beide teams.
Zeventien was ik toen PSV me selecteerde voor de A-selectie. Ik was de grote belofte. De
speler uit de eigen jeugd die het zou gaan maken. Het was niet de vraag óf ik zou debuteren,
maar wannéér.

Maar toen onze vaste centrale verdediger in de tiende thuiswedstrijd van het seizoen
geblesseerd uitviel, was niet ik de speler die langs de lijn klaar stond om zijn positie in te
nemen. Ik zat zelfs niet op de bank.
Niet omdat ik ineens toch niet goed genoeg was, of omdat ik het op een andere manier
verkloot had. Nee, ik had een keuze gemaakt. Een bewuste keuze. En gek genoeg was dat niet
eens moeilijk geweest.

Eerste helft

Jim
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Het werd een mooie zomervakantie. We gingen twee weken naar onze vaste camping in
Zoutelande. Lekker weer. ’s Nachts niet te koud om in mijn tentje te slapen en overdag niet te
warm om te kunnen voetballen en mijn conditie op peil te houden. Beetje hooghouden op het
veldje, een partijtje voetvolley op het strand en af en toe een duurloopje door de duinen.
Ideaal.
Jabbar (‘met de nadruk op bar en niet op Ja, stelletje klompendansers’) kwam ons de laatste
dagen opzoeken. Jabbar was mijn beste vriend. Hij was geboren op Aruba, maar immigreerde
op de dag van zijn tweede verjaardag naar Nederland.
We waren in dezelfde buurt opgegroeid, gingen naar dezelfde basisschool, voetbalden bij
dezelfde vereniging en werden tegelijkertijd gescout door PSV. Ik was toen vijfenhalf, Jabbar
twee maanden ouder.
We doorliepen samen de hele jeugdopleiding, zagen spelers komen en vooral gaan. Ik kon me
niet herinneren dat hij er ooit niet was geweest.

Drie dagen voor het einde van onze vakantie stond ik op het station van Middelburg op hem te
wachten. Jabbar was weer naar Spanje geweest. Wij gingen nooit zo ver vanwege mijn zusje.
Ik vond het prima.
Jabbar kwam bijna ieder jaar langs en hij had het altijd naar zijn zin in Zeeland. Over de Costa
had hij het nooit. Behalve dat hij altijd even achteloos moest laten vallen dat hij weer een
bezoek had gebracht aan Camp Nou. Dat was het enige wat me jaloers maakte.
Jabbar stapte uit en omhelsde me. ‘Guess what,’ zei hij – Jabbar had de neiging overal
Engelse woorden tussendoor te gooien en op de een of andere manier was dat bij hem niet
irritant – en hij haalde een brief uit zijn broekzak die hij zorgvuldig openvouwde.
Ik herkende het logo en griste het blaadje uit zijn handen. Mijn ogen vlogen over de zinnen.
Mijn buik deed zeer. Ongeloof. Blijdschap. Onzekerheid. Vooral dat laatste. Had ik ook zo’n
brief gekregen?

‘Wauw. Te gek, man,’ stamelde ik. En ik vond het ook echt te gek voor hem, maar dit ging
niet alleen over hem, het ging net zo goed over mij. De promotie van een ander is de
degradatie van jezelf. Zoveel had ik wel geleerd in de afgelopen elf jaren op de Herdgang.
‘Hij lag in de bus toen we thuiskwamen,’ zei Jabbar. ‘Volgens de datum moet hij ongeveer
een week geleden aangekomen zijn.’
Een week geleden… Ik voelde in mijn zakken en vond een tientje en mijn ov-kaart. Mijn
portemonnee lag nog in de tent. ‘Kan ik wat van je lenen?’ Mijn hart bonsde in mijn keel. ‘Ik
heb niet genoeg saldo,’ legde ik uit toen Jabbar niet reageerde. ‘Ik ga naar huis. Ik moet weten
of ik ook…’ Ik maakte mijn zin niet af. Wilde ik weten of ik een brief had gekregen of dat ik
een brief níét had gekregen?
Jabbar bukte en graaide in zijn tas, maar in plaats van met zijn pinpas kwam hij overeind met
een envelop in zijn hand. Een envelop met daarop hetzelfde logo. Hij gaf hem aan mij.
Ik keek hem met grote ogen aan. ‘Hoe kom jij…?’ vroeg ik, en zonder het antwoord af te
wachten, scheurde ik de envelop open.
Op de achtergrond hoorde ik Jabbar iets zeggen over onze buurvrouw, en dat hij gevraagd had
of ze de sleutel…
Ik las dezelfde zinnen als daarnet. Beste Jim… uitstekende prestatie… hebben we besloten…
komende seizoen…
Jabbar kwam naast me staan, las mee over mijn schouder, pakte me vast. ‘Ik wist het wel. Ik
wist het wel!’ Hij schudde me door elkaar. ‘Wake up, Jimbo. We gaan naar Jong PSV!’

Tijdens de busrit naar de camping had ik het gevoel alsof ik net een pittige training had
afgewerkt. Ik was kapot, voelde me zwaar. En ik wist niet waarom. Ja, ik wist wel waarom,
maar ik snapte het niet. Ik had geweldig nieuws gekregen. Nieuws waarvan ik gedroomd had.
Nieuws waarvan elke speler van ons elftal door het dak zou gaan.
Kijk, ik was een voetballer. En dat was heel iets anders dan ‘iemand die graag voetbalt’. Mijn
hele leven was op mijn sport ingericht. Ik trainde elke dag, soms twee keer, voor en na school.
Ik ging op tijd naar bed, at gezond, en als ik in het weekend een feestje had dan ging vroeg
naar huis of ik ging helemaal niet. Dat laatste kwam vaker voor. Alcohol dronk ik nooit.
Het klonk misschien alsof ik enorm veel opofferde, maar dat was niet zo. Het heeft me nooit
moeite gekost, want binnen de lijnen voelde ik me altijd beter dan daarbuiten. Veel beter.
Vanaf het moment dat ik begon met voetballen, wist ik dat ik op het veld thuishoorde.
De brief brandde in mijn zak. Ik wist dat ik goed was, en dat ik de laatste jaren alleen maar
gegroeid was in mijn rol als centrale verdediger. En ook Jabbar stak boven de anderen uit. In

het afgelopen seizoen leek hij opeens volwassener te zijn geworden, en sterker. Of dat ook
voor mij gold, wist ik niet goed. Bij Jabbar kon ik het beter zien. Hij was de beste spits die ik
ooit was tegengekomen in de afgelopen tien jaar, by far. En ik kon het weten, want ik was van
al die spitsen de directe tegenstander geweest.
Maar het ging er niet om wat ik wist of dacht. Het ging erom wat de staf dacht. En als ze
dachten dat je echt goed was, als ze dachten dat je kans maakte op die plek in de A-selectie,
dan lieten ze dat zien. En dan heb ik het niet over een complimentje of een klop op je
schouder. Nee, er is maar één manier waarop ze toonden dat je er echt bovenuit stak: je werd
een elftal hoger geplaatst. En nu mochten we mee op trainingskamp met Jong PSV, twee
elftallen hoger. Twee! Dat was geweldig!
Waarom voelde ik me dan vooral doodmoe? Ik keek naar Jabbar. Hij praatte honderduit, de
lach op zijn gezicht wilde maar niet verdwijnen. Dat leek me een normale reactie. En hij wist
het al een week!
‘Hé amigo, ik vroeg of alles oké was.’ Zelfs als Jabbar bedenkelijk keek, leek hij nog te
grijnzen.
Ik knikte. ‘Ik eh… ik kan het gewoon niet geloven.’
‘Nou, ik wel. De laatste week in Spanje heb ik elke dag met mijn tante geappt, en pas…’
‘Met je tante geappt?’
‘Ja, tante Marga gaf bij ons de plantjes water. Ze had deze envelop tussen de post gevonden,
maar wilde hem niet openmaken. Ik heb gesmeekt, gedreigd, ik heb geprobeerd haar om te
kopen, maar het hielp niet, dus moest ik wachten tot we thuis waren.’ Jabbar keek me
verongelijkt aan. ‘Het was de langste week van mijn leven.’
‘En van je familie,’ vulde ik aan. Ik wist hoe chagrijnig hij moest zijn geweest.
Jabbar haalde zijn schouders op. ‘Dan hadden ze me maar naar huis moeten laten vliegen,
maar dat kon natuurlijk niet. Samen uit, samen thuis. Dat gezeik, je kent het wel.’
Ik knikte. Ook bij ons was de zomervakantie heilig. Het was logisch. De rest van het jaar
draaide alles zo’n beetje om mij. Ik ging naar een topsportschool in plaats van naar een school
in de buurt, ik werd vijf keer per week met een busje gehaald en gebracht, ik moest op andere
tijden eten, ik speelde wedstrijden door heel het land. Deze vakantie was misschien wel het
enige wat we echt samen deden. ‘Wie heb je het verteld?’ vroeg ik.
‘Niemand,’ antwoordde Jabbar. ‘Behalve mijn ouders. En jou nu, natuurlijk.’
‘Denk je dat wij de enige zijn?’
‘Dat vroeg ik me ook af.’ Jabbar haalde zijn telefoon uit zijn zak. ‘In de groepsapp heeft
niemand het erover.’

‘Jij ook niet, toch?’ vroeg ik, terwijl ik de app checkte.
‘Nee, sinds ik het weet, heb ik geen bericht meer gestuurd. Ik weet niet goed wat ik moet
zeggen. Als ik het vertel, gaan er een hoop teleurgesteld zijn. En als ik er niks over zeg, maar
wel op de anderen reageer alsof er niks aan de hand is, dan heb ik het gevoel dat ik lieg.’
Ik snapte heel goed wat Jabbar bedoelde. Het ging al jaren zo. Aan het eind van het seizoen
werd de balans opgemaakt. Jongens vielen af, anderen mochten blijven. Het zorgde elke
zomer voor spanning. Ik bekeek de berichten van de afgelopen dagen. Ik had er niet veel
gestuurd, dat deed ik nooit als ik op vakantie was, maar er was maar één persoon die helemaal
geen bericht had gestuurd: Jabbar.
Natuurlijk, we reageren allemaal op onze eigen manier, de een zou het meteen met iedereen
delen, de ander zou het voor zichzelf houden, maar niemand zou doen alsof er niks aan de
hand was en mee appen over het komende seizoen terwijl hij was uitgenodigd om op
trainingskamp te gaan met Jong PSV.
Ik stopte mijn telefoon terug in mijn zak. ‘Wij zijn de enigen,’ zei ik.

Het laatste stuk van de busreis kletste Jabbar aan een stuk door. Af en toe knikte ik of bromde
ik wat. Jabbar had het toch nooit in de gaten als ik niet echt luisterde.
We waren allebei geselecteerd en dat was goed. We zaten al zo lang naast elkaar in de
kleedkamer dat ik me niet kon voorstellen dat het anders zou zijn. Ik kende zijn maniertjes:
altijd eerst zijn linker sok aan, dan zijn rechter, dan shirt, broek, linkerschoen, rechterschoen.
Al vier seizoenen douchte hij op de inmiddels te kleine, aan elkaar getapete slippers, omdat
hij ze voor het eerst bij zich had gehad toen hij een hattrick scoorde. En nu zouden we dus
ook het komende trainingskamp weer naast elkaar zitten.
Tien minuten later waren we bij onze halte, een meter of dertig van de ingang van de
camping.
Toen we uitstapten stootte Jabbar me aan. ‘Kijk.’
Een witte SUV verliet de oprit van de camping, hij kwam me vaag bekend voor. Uit de
stofwolk die de auto achterliet, kwam iemand tevoorschijn. Een meisje. Zwart steil haar, paars
zomerjurkje, bruine leren laarzen: Lola. Wat deed zij hier?
Jabbar zuchtte. ‘Dat gaat nog krap worden in dat tentje van jou, vannacht.’
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Lola was nieuw op school. Ergens in januari van dit jaar was ze ingestroomd. Typisch Lola,
zou je kunnen zeggen, halverwege binnen komen vallen. Het zou me niks verbazen als ze ooit
ook weer halverwege het schooljaar zou vertrekken.
Lola had zwart lang haar met een pony die net voor haar ogen viel waardoor ze haar hoofd
altijd een beetje voorover boog als ze je aankeek. Het gaf haar iets uitdagends. En ondanks dat
ze geen sporter was, had ze het lijf van een turnster: brede schouders, slanke taille, gespierde
benen. Maar haar uiterlijk was niet het enige waardoor ze opviel. Lola leek zich van niemand
iets aan te trekken. Onze school bestond uit groepjes. Ik denk dat dat op elke school zo is,
maar door al die sporters viel het bij ons extra op. Wij, de voetballers, stonden in de pauze
altijd links achter in de kantine, de zwemmers en de triatleten zaten aan de tafel naast ons, dan
had je de nerds, een groepje skaters, de hockeyers, de schaatsers en helemaal aan de andere
kant de ‘overige sporters’. (Die titel had Jabbar ze had gegeven. Het groepje bestond uit een
skispringer, een darter – echt we hadden een darter met een topsportrooster, een paar
judoka’s, vier basketballers en nog een schermer, geloof ik.)
Lola trok zich van al die groepen niks aan en was elke pauze ergens anders te vinden. In het
begin dacht ik dat dat kwam doordat ze haar plek nog moest vinden, maar ze bleef het doen.
Lola was misschien wel de enige persoon van het vierde jaar van wie ik nooit kon voorspellen
waar ze zou zijn. Ze was ook de enige persoon naar wie ik uitkeek, trouwens. Maar dat deed
ik zo onopvallend dat niemand het merkte.
Pas in de laatste maand van het schooljaar kwamen we echt met elkaar in contact. Ook dat
gebeurde tijdens de pauze, alleen niet in de aula. Ik moest naar de wc en toen ik weer naar
buiten kwam, hoorde ik muziek. Iemand zat gitaar te spelen – best gek eigenlijk, dat je meteen
hoort of iets uit een luidspreker komt of dat het live gespeeld wordt.
Ik ging op het geluid af. Het leek uit de gymzaal te komen, maar toen ik voorzichtig de deur
opentrok, keek ik naar een lege zaal. Iemand moest om de hoek in de berging zitten. Ik bleef
in de deuropening staan, de klink nog in mijn hand. Ik luisterde. Het was mooi en
tegelijkertijd snapte ik het niet. Het klonk niet zoals de muziek die ik kende. Geen couplet of
refrein, het ging maar door, als een waterval.
Hoe lang ik daar gestaan heb, weet ik niet. Eén minuut? Twee? Vijf? Ook het einde hoorde ik
niet aankomen. Opeens was het stil.

Ik voelde me betrapt en wilde de deur alweer zachtjes sluiten toen haar stem klonk.
‘Wat vond je ervan?’
Ik was niet verbaasd dat het Lola was.
‘Ik heb geen idee,’ antwoordde ik.
‘Je bent in ieder geval eerlijk, Jim. Jij bent het toch?’
Klonk ze teleurgesteld? ‘Ja, ik ben het,’ zei ik. Wat een belachelijk antwoord. ‘En ik bedoelde
het niet negatief,’ vulde ik snel aan. ‘Het was mooi. Echt mooi, maar ik weet niet… ik vind
het gewoon moeilijk te beschrijven.’
Lola sloeg een akkoord aan. ‘De dikke mat zit best oké, hoor,’ zei ze.
Het duurde even voordat ik haar begreep. ‘Is dat een uitnodiging?’ vroeg ik.
Geen reactie.
Ik sloot de deur achter me en liep naar de berging. Lola zat op de minitrampoline, ze veerde
zachtjes op en neer.
‘Ik dacht dat ik je “dikke mat” hoorde zeggen,’ zei ik. ‘Die trampoline is wat aan de kleine
kant voor ons tweeën.’
‘Ik zei dat de dikke mat lekker zat, niet dat ík op de dikke mat zat.’ Lola keek me uitdagend
aan.
Ik grijnsde. ‘Wat speelde je?’
‘Niets.’
‘Ik dacht toch echt iets te horen.’
‘Het was niet iets, als in een bestaand nummer. Ik speelde maar wat, gewoon op gevoel.’
‘Niet iets is iets anders dan niets.’
Lola schoot in de lach. ‘Best poëtisch voor een voetballer.’
‘Best bevooroordeeld voor een muzikant.’ Nu was ik het die uitdagend keek. ‘Voetballers zijn
alleen geïnteresseerd in voetbal,’ begon ik. ‘En in meiden, natuurlijk. Skaters zijn relaxed,
nerds zitten altijd met hun neus in de boeken en alle hockeyers zijn kakkers.’ Ik haalde mijn
schouders op. ‘Oké, dat laatste is wel waar.’
Lola glimlachte nog steeds en veegde met een hand een lok uit haar ogen die meteen weer
terugviel. ‘Beste band aller tijden?’
Ik had even tijd nodig om te reageren. ‘Aller tijden? Eh… de Stones.’ Ik zei het meer omdat
mijn vader dat altijd zei en omdat ik niet een band van nu wilde noemen. Op de een of andere
manier had ik het gevoel dat Lola zoiets wilde horen. Maar waarom probeerde ik een
antwoord te geven dat zij wilde horen? ‘Beste acteur aller tijden?’ vroeg ik voordat Lola weer
een vraag zou stellen.

We vuurden om de beurt vragen op elkaar af. Favoriete serie. Stad. Vakantieplek. Songtekst.
Auto. Instrument. Gerecht. Seizoen. Ik probeerde net zo snel te antwoorden als Lola, maar dat
lukte niet erg. Lola leek over elke vraag al een keer nagedacht te hebben, terwijl ik ze
allemaal voor het eerst hoorde.
Ik schrok van de bel, alsof we betrapt waren.
Lola knipoogde naar me.
‘Wat?’ zei ik.
‘Wat wat?’ antwoordde Lola.
‘Wat wat wat?’
‘Kom.’ Lola veerde op uit de minitramp en stak haar hand naar me uit.
‘Is dat niet mijn taak?’ vroeg ik.
‘Zeker,’ antwoordde ze.
Ik pakte haar hand vast en heel even had ik de neiging om haar naar me toe te trekken, om
samen op de dikke mat te ploffen. Ik deed het niet.
We gingen de gymzaal uit en liepen naar Engels. In de afgelopen tien minuten had ik Lola
beter leren kennen dan in de zes maanden daarvoor.
Sindsdien hoefde ik haar niet altijd meer te zoeken in de pauze. Steeds vaker kwam ze bij ons
staan. Lola bleek niet alleen gitaar te kunnen spelen, maar ook piano. En ze zong (‘alleen als
er niemand bij is’). Ze wilde naar de rockacademie. Nee, dat zei ik verkeerd, Lola gíng naar
de rockacademie. Ze was net zo fanatiek als wij. Misschien paste ze daarom zo goed op het
Van Rietbroek, misschien paste ze daarom zo goed bij ons.
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De SUV was al niet meer te zien toen de stofwolk was neergedaald.
‘Hoi.’ Lola stak twee handen in de lucht. Bij een ander had het gebaar er absurd uitgezien.
Wie steekt er nu twee handen op ter begroeting? Maar bij Lola klopte dat op de een of andere
manier.
‘Hé,’ zei ik. ‘Wat doe jij nou hier?’ Pas toen ik de woorden uitsprak, hoorde ik hoe lomp ze
klonken.
‘Ik dacht, ik kom je opzoeken.’ Lola wees op de tas aan haar voeten. Hij was babyblauw en
had de vorm van een gitaar.
‘Dat wordt een kampvuur op het strand met een goed stukkie muziek,’ zei Jabbar. Hij wreef
in zijn handen en mompelde een paar woorden. Ik meende iets als skinny dipping te verstaan.
‘Je hebt je gitaar bij je?’ vroeg ik. Betere vragen kon ik blijkbaar niet bedenken.
‘Ja, ik kon geen andere tas vinden, en ik hoefde maar zo weinig kleren mee te nemen dat er
genoeg plek overbleef voor de gitaar, of eigenlijk bijna genoeg, dus heb ik er weer twee paar
schoenen uitgegooid om hem toch mee te kunnen nemen. Ik heb nu alleen deze’ – ze wees op
haar laarzen – ‘en mijn havaianas bij me. Waar staan jullie?’
‘Ja, waar staan we dit jaar?’ herhaalde Jabbar, waarschijnlijk omdat ik niet reageerde.
Ik had Lola niet helemaal kunnen volgen. Ik hing haar tas om mijn schouder, hij was
verrassend zwaar. ‘Mijn tentje staat helemaal achteraan,’ antwoordde ik. ‘Vlak bij de trap
over de duinen, maar laten we eerst naar mijn ouders gaan. Die staan dichterbij én hebben een
koffiezetapparaat.’

Mijn zusje zag ons als eerste. Net als mijn moeder zat ze in de schaduw van de luifel een boek
te lezen. Mijn vader was er niet. Waarschijnlijk was hij óf boodschappen aan het doen óf in de
caravan het eten aan het voorbereiden óf aan het schoonmaken. Zodra we op de camping
waren, nam mijn vader de leiding over het huishouden op zich. De barbecue stond te blinken
in de zon, en dat terwijl we hem gisteren nog gebruikt hadden. Fanatiek waren we allemaal bij
de familie Zomer, ieder op zijn eigen manier.
Mijn zusje keek van mij naar Lola en weer naar mij. Haar uitdrukking veranderde van
verwonderd naar ondeugend. Pas toen we zo’n beetje voor haar neus stonden, keek mijn
moeder op.

‘Dag…’
‘Lola,’ vulde ik haastig aan.
‘Natuurlijk, Lola,’ zei mijn moeder alsof ze die naam vaker had gehoord. ‘Ben je met Jabbar
meegekomen?’
‘Als je vanaf de ingang van de camping rekent wel,’ antwoordde Jabbar.
‘Mijn vader heeft me afgezet.’ Lola gaf mijn moeder en daarna mijn zusje een hand. ‘Het was
zijn week, en ik hoefde hem niet echt over te halen om me hierheen te brengen.’
‘Als ik dat geweten had,’ zei Jabbar. ‘Weet je wat dat kost met de trein?’
‘Mam.’ Ik haalde de brief uit mijn zak en gaf hem aan haar.
Ze keek me met opgetrokken wenkbrauwen aan en vouwde de brief open. Ook haar ogen
vlogen over de regels en ik kon aan de uitdrukking op haar gezicht zien hoe ver ze was met
lezen. Toen ze klaar was, keek ze me stralend aan. Even leek ze te twijfelen, en dus stapte ik
op haar af en omhelsde haar. ‘Fantastisch, lieverd. Echt fan-tas-tisch,’ fluisterde ze in mijn
oor.
‘Jabbar heeft zo’n zelfde brief gekregen,’ zei ik toen ze me eindelijk losliet.
Jabbar spreidde zijn armen. ‘Komt u maar, mevrouw Zomer.’
Mijn moeder liet een harde lach horen en gaf Jabbar een knuffel. ‘Gefeliciteerd, knul. Heb jij
die brief voor Jim meegenomen?’
Jabbar knikte. ‘De plantjes stonden er gezond bij.’
Mijn moeder schudde haar hoofd. ‘Erg attent van je.’ Ze trok twee extra stoelen onder de
caravan vandaan en klapte ze uit.
‘Wie wil er koffie?’ vroeg ik. ‘Lola?’
‘Graag.’
‘Heb jij al een afspraak gemaakt?’ Mijn moeder keek Jabbar vragend aan.
‘Volgende week donderdag om vier uur,’ antwoordde hij.
‘Wat voor een afspraak?’ vroeg ik en ik zag hoe mijn moeder en Jabbar een blik wisselden.
‘Je gaat een contract ondertekenen.’ Lola had de brief van tafel gepakt en hield hem naar me
op.
‘Wat?’ Ik las de alinea die Lola me aanwees. ‘Dat heb ik daarnet helemaal niet gezien. Jab, ze
willen ons een contract voor twee jaar aanbieden.’
‘Tell me about it,’ zei hij. ‘Ik ben al zeven dagen op een nieuwe handtekening aan het
oefenen, die oude kan echt niet meer.’
‘Dus jullie mogen een elftal hoger gaan spelen?’
‘Twee,’ verbeterde ik haar, terwijl ik me in een tuinstoel liet zakken.

‘Ho ho, en ik dan?’ Het was voor het eerst dat Izzy zich liet horen. ‘Kom eens hier, grote
broer.’ Ze duwde zich moeizaam uit haar stoel omhoog. Ik liep op haar af, maar hielp haar
niet. Het zou me op een stomp in mijn maag komen te staan, wist ik uit ervaring. Izzy pakte
me vast en gaf me een kus.
‘Wat een liefde, allemaal.’
Ik keek verbaasd om naar Lola.
‘Als ik me naar mijn broertje buig, krijg ik hooguit een klap in mijn gezicht, zeker geen kus.
Mooi haar, trouwens,’ ging ze in een adem verder. ‘Ik zou een moord doen voor die krullen.
Ik wed dat je ze niet eens ondersteboven hoeft te föhnen.’
‘Al zou ik het willen,’ antwoordde Izzy. ‘De laatste keer dat ik de wereld op zijn kop heb
gezien was in de Efteling. Ik ben drie dagen misselijk geweest.’
Er viel een stilte.
Het was Lola die hem doorbrak. ‘Je bent ziek?’
‘Technisch gezien al twee jaar niet meer,’ antwoordde Izzy.
Technisch gezien, het waren de woorden die dokter Cremers gebruikt had tijdens Izzy’s
laatste bezoek aan het ziekenhuis. En ik realiseerde me opeens dat precies dat de reden van
die kus was. Sinds mijn zusje drie jaar geleden ziek was geworden, gingen we anders met
elkaar om.
‘Ik ben al een hele tijd schoon,’ ging Izzy verder. ‘Ik ben alleen nog aan het herstellen van de
behandeling. Dat duurt wat langer dan gepland.’
‘Chemo? Bestraling?’
Ik zag mijn moeders wenkbrauwen omhoogschieten bij de directe vragen van Lola.
‘En een operatie,’ vulde Izzy aan.
‘Wat een gezelligheid.’
Ik draaide me om. Daar stond mijn vader. Aan zijn brede glimlach te zien, had hij duidelijk
niet gehoord waar Lola en mijn zusje het over hadden. ‘Hé Jabbar. Alles goed? En nog meer
bezoek. Dat komt geweldig uit.’ Mijn vader zette twee gevulde boodschappentassen op de
grond en stapte met uitgestoken hand op Lola af. Hij droeg zijn campingoutfit: sandalen-korte
broek-overhemd. En normaal gesproken zou de combinatie me waarschijnlijk niet zijn
opgevallen, maar het was alsof ik hem nu door de ogen van Lola bekeek. ‘Ik ben nogal
uitgeschoten met inkopen,’ ging hij verder. ‘Dus we kunnen wel wat extra hulp aan tafel
gebruiken. Jullie blijven toch wel eten, hè?’
‘Natuurlijk blijven we eten,’ antwoordde ik en ik vertelde hem over de brief die Jabbar en ik
gekregen hadden.

Mijn vader keek afwisselend van mij naar Jabbar naar mijn moeder. Ook hij straalde.

