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Vraag
Jayden gooit zijn schooltas in de hoek van
de gang. Hij wil zijn moeder iets vragen,
maar ziet er enorm tegenop. Ik ruim nog
liever een jaar lang mijn kamer op, denkt hij.
Elke dag. En die van mama erbij.
Hij zucht en stapt de keuken in.
‘Hee, mam.’
‘Hee’, zegt zijn moeder. Ze kijkt niet op van
haar telefoon. ‘Alles goed?’
‘Ja, hoor.’
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Jayden trekt aan een draadje van zijn shirt.
Misschien kan hij het beter vanavond vragen.
Tijdens het eten. Of morgen bij het ontbijt.
Jayden pakt een glas melk. Onrustig denkt
hij na. Hij moet het nu doen. Anders gaat het
net als vorig jaar. En het jaar daarvoor. En zo
raar is zijn vraag ook weer niet. Het moet
gewoon nu. Want volgende week beginnen
de trainingen al.
Wat zal zijn moeder zeggen? Eigenlijk weet
hij het wel. Ze zal het niet leuk vinden.
Misschien verbiedt ze het wel.
Dan flapt hij het er in één keer uit. ‘Mam,
ik wil op hockey.’
‘Wat?’
Zijn moeder kijkt op van haar telefoon.
‘Hockey? Hoe kom je daar nou bij? Dat is
geen sport voor jou. En zeker niet voor mij.
Ik haal je nog liever op van het politiebureau
dan van hockey.’
‘Even serieus, mam.’
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Jayden zet zijn glas op de keukentafel.
‘Je zit toch op voetbal?’, zegt zijn moeder.
‘Wil je straks niet voetballen bij Sparta? Net
als je vader vroeger? Als je hard traint, lukt
dat. Voetballers zijn tenminste stoer. Als je
op hockey gaat, lachen ze je uit. En mij erbij.’
‘Hockey lijkt me gewoon leuk.’
Jayden gaat tegenover zijn moeder zitten.
‘HP zit erop. Al jaren.’
‘Dat moet Harm-Pieter zelf weten’, zegt zijn
moeder. ‘Ik vind het gewoon geen geschikte
sport voor jou.’
‘Ik heb een paar trainingen van zijn team
gezien. En ook een keer een wedstrijd.’
En ook een wedstrijd van Sarina, denkt hij
erachteraan. Maar dat zegt hij niet.
‘Als je vader …’
‘Van papa hoefde ik echt niet per se op
voetbal. Hij vond het al fijn dat ik aan sport
doe.’
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Zijn moeder veert op. ‘Je vader was anders
een topvoetballer. Zoals hij de bal kon raken!’
‘Dat weet ik. Maar mag ik nou op hockey?’
‘Ik verbied je niets. Als jij dat per se wil, dan
mag het. Maar mij zul je niet op dat veld
zien.’

10

