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Op het grote plein schopte Ibrahim zijn lekke bal tegen

de muur. Iedere keer als zijn voet het leer raakte, voelde

hij door de felle kou enorm veel pijn, doordat zijn

schoenen oud en versleten waren met overal gaten en

scheuren erin. Gelukkig deed het niet heel lang zeer.

Enkele seconden maar. Als hij nieuwe schoenen kreeg,

zou hij dit paar meteen weggooien. Vanmorgen had hij

dubbele sokken aangetrokken, dat hielp wel een beetje.

Terwijl hij in zijn eentje op straat speelde, kleurden

de stoep en geparkeerde auto’s steeds witter van de

sneeuw.

Ibrahim was naar buiten gegaan omdat hij afleiding

zocht. Hasan was ziek. Iedere keer als hij zijn oudere

broer op de bank zag liggen, hoestend en misselijk,

voelde Ibrahim zich machteloos. Mama durfde niet

naar de huisarts, want die stuurde altijd een dikke re-

kening na een bezoek. Thuis lagen stapels enveloppen

op de tafel, facturen van allerlei verschillende bedrij-
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ven. Gisteren bezochten twee grote gespierde mannen

hun huis. Ze wilden weten waar het geld bleef. De

mannen noteerden de verklaring van mama in twee

dossiers, stapten in hun auto en verdwenen daarna uit

de straat. Gelukkig werden ze niet boos en gingen ze

niet schelden.

Ibrahim trapte nog eens tegen de bal. Hij vond dat

hij best goed kon schieten. Hij mikte op de cirkel die
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Hasan en hij in de herfst met groen krijt op de muur

hadden getekend. Het krijt had Hasan uit het bakje

van het schoolbord gepikt. Hij durfde zulke dingen.

Ibrahim dacht buiten in de sneeuw telkens aan zijn

broer. Er moest toch een manier zijn waarop hij hem

kon helpen? Hij wilde naar huis lopen om met mama

te overleggen.

‘Doe het dan, doe het dan…’ Ibrahim hoorde plot-

seling iemand fluisteren. Hij draaide zich voorzichtig

om.

‘Nee, doe jij het maar,’ zei een andere stem.

Verderop stond een groepje kinderen, ongeveer

twintig meter bij hem vandaan. Hij herkende Erik en

Nathalie van school en nog een paar mensen, voor zo-

ver dat mogelijk was. Iedereen droeg een sjaal om zijn

hoofd. Ibrahim zag alleen hun ogen.

‘Hé, wat kijk jij nou? Heb ik wat van je aan of zo?’

riep Erik.

De rest van de groep moest lachen. Ibrahim keek

meteen weer weg, maar bleef wel alert.

‘Goed zo,’ hoorde hij Erik zeggen. ‘Bemoei je lekker

met je eigen zaken…’

‘En zeg maar tegen je stomme broer dat hij ook na

de kerstvakantie mag thuisblijven,’ riep een ander.

Ibrahim deed een stap naar achteren. Misschien

wilden ze hem aanvallen. Hij was regelmatig doelwit

van de plaaggeesten op school, vooral nu Hasan al een

week thuis op de bank lag. Normaal gesproken be-
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schermde Hasan zijn broertje, maar dat kon natuurlijk

niet als hij er niet was. Daarom kwam deze kerstvakan-

tie goed uit.

Die ochtend, de laatste schooldag voor de kerstva-

kantie, lachten de kinderen op het schoolplein hem

uit. In de klas had iemand ‘stinkie’ geroepen, vanwege

zijn ongewassen kleding. Daarna herhaalde iedereen

het woord in de pauze, volgens een vast muzikaal rit-

me. Het leek wel alsof ze een orkest waren dat goed had

gerepeteerd.

Ibrahim wist inmiddels dat hij niet moest reageren,

dan hielden ze vanzelf op. Maar vanmorgen op het

schoolplein was Nathalie er ook bij geweest. Dat vond

hij heel erg. Een dag eerder had hij nog haar fietsband

opgepompt, nadat iemand hem bij wijze van grap had

laten leeglopen. Hij had gevochten tegen zijn tranen,

die ochtend dat iedereen ‘stinkie’ naar hem riep, maar

hij had niet kunnen voorkomen dat twee dikke drup-

pels over zijn wangen waren gerold.

De kinderen staarden onafgebroken naar het hoekhuis

waar het Kattenvrouwtje woonde. Ze had die bijnaam

gekregen omdat ze veel dieren bezat, waaronder een

paar katten. In de zomer stond haar voordeur vaak

open en liepen de beestjes soms op de stoep. Hij keek

stiekem naar het groepje. Wat waren ze van plan?

De voordeur zat vandaag potdicht. Dat vond Ibra-

him niet erg: hij was een beetje bang voor haar. Ieder-
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een was een beetje bang voor het vrouwtje. Ze leek op

een heks, nooit keek ze vrolijk uit haar ogen. Ze had

geen vrienden of familie en ze mompelde altijd hard-

op. Daarom speelden de kinderen nooit in de buurt

van haar huis. Iemand had ooit verteld dat ze een kin-

derlokker was.

Ibrahim wilde naar huis, zijn broer helpen, maar

door zijn nieuwsgierigheid bleef hij nog even staan.

Hij trapte nog eens tegen zijn bal, die overal waar

hij rolde een spoor in de sneeuw achterliet. Hasan

noemde deze sneeuw plaksneeuw, die moest je heb-

ben als je een mooie pop wilde maken. Er bestond ook

natte sneeuw, maar die smolt meteen en was daarom
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stom. Plotseling klonk een harde knal en daarna het

geluid van glasgerinkel. Het groepje kinderen vluchtte

weg, iedereen in een andere richting, allemaal naar

hun eigen huis. Ibrahim zag een groot rond gat in het

raam, daaruit fladderde een stukje gordijn. Erik was

de dader, hij liep voorop. Hij gooide wel vaker ijsbal-

len tegen de ramen, soms drukte hij er zelfs een steen

in.

Het Kattenvrouwtje stak haar hoofd door het gat

van het raam. ‘Wie deed dat?’ vroeg ze. ‘Er liggen alle-

maal scherven in mijn huis.’

‘Ik weet het niet.’ Gelukkig stond hij op een grote af-

stand.

‘Waren het je vriendjes? Dit is gevaarlijk. Straks

komt er glas in de mond van een van mijn dieren.’

‘Ik weet het niet, mevrouw,’ antwoordde Ibrahim.

Zijn lichaam trilde. Niet van de kou, maar van de

angst. Hij had het Kattenvrouwtje nog nooit met ie-

mand zien praten, nu voerde hij een gesprek met haar.

‘En dat zijn mijn vrienden niet.’

‘Zeg het, jongen. Nu meteen.’

‘Ik weet het écht niet,’ fluisterde Ibrahim net hard

genoeg zodat ze het zou horen. Straks zou ze hem nog

ontvoeren, misschien moest hij dan in een kattenbak

of in een kooi.

‘Wacht jij maar af, snotneus,’ zei ze.

Ibrahim wilde Hasan meteen over dit avontuur ver-

tellen. Hopelijk zou zijn broer hem geloven. Ibrahim
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stond bekend als een kwebbelkous, maar liegen deed

hij nooit.

‘Maar ik heb er niets mee te maken,’ antwoordde

hij.

‘Ik bel nu de politie,’ riep de vrouw. Haar hoofd ver-

dween weer in het hoekhuis. Ibrahim raapte zijn bal

op van de grond en sprintte naar huis. Hij hoopte dat

ze niet nog een keer naar buiten zou kijken, want dan

zou de politie precies weten waar hij woonde en mis-

schien namen ze hem dan mee naar een cel. Hij kon

haar eerlijk opbiechten dat hij Erik van school kende,

maar daar zou hij niet populairder van worden, mis-

schien volgde er dan wraak. Hij wilde geen ruzie met

Erik.

Hij duwde de deur van zijn huis open en bracht de

bal naar zijn vaste plek: het kastje onder de trap. Het

leer was zo kapot dat er tussen de naden door een soort

ballon zichtbaar werd. Hij had hem vier jaar geleden

van zijn vader gekregen, een cadeau voor zijn verjaar-

dag. Papa vertelde Ibrahim dat hij iedere dag buiten op

straat moest oefenen zodat hij ooit profvoetballer kon

worden, want dan zou het gezin veel geld verdienen.

Ibrahim had beloofd dat hij zijn best zou doen. Sinds-

dien was hij iedere dag buiten te vinden, weer of geen

weer. Een paar jongens van school en uit de wijk speel-

den bij een amateurclub, maar om lid te worden moest

je contributie betalen en dat geld was er bij Ibrahim

thuis niet. Daarom vroeg hij hun vaak om tips. Zij ver-

11



telden dan welke oefeningen ze op de training hadden

gedaan en die voerde Ibrahim op het buurtplein uit.

Hij stak er veel van op. Hij kon al honderd keer hoog-

houden.

In de lente fietste Ibrahim vaak naar de voetbalvel-

den aan de rand van de stad en keek hij naar de trai-

ning van zijn vriendjes. Hij noteerde dan in een

schoolschrift wat ze deden, bijvoorbeeld tijdens de

warming-up. Die bewegingen deed hij later op straat

na. Ibrahim fantaseerde iedere avond dat hij ook lid

mocht worden van de club. Volgens Hasan had hij in

elk geval het talent ervoor, nu moest mama nog het

geld verdienen.

Ibrahim trok zijn kapotte schoenen uit en liep de

woonkamer in.

Over een uur begon kerstavond, dat was hem voor

de vakantie verteld. Eerst kerstavond, daarna eerste en

tweede kerstdag en nog later vierden mensen oud en

nieuw. Compleet met vuurwerk en oliebollen. Hij

bleef nooit wakker tot middernacht, dat hield hij ge-

woon niet vol.

Hij ging naar zijn kamer en trok daar een oude trui

van papa aan. De trui was veel te groot voor Ibrahim,

daarom stak hij hem in zijn broek. Op de vensterbank

stond een gekreukelde klassenfoto. Hij keek ernaar,

naar het meisje naast de juf.

‘Hallo Nathalie,’ fluisterde hij. ‘Waarom doen jullie al-
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tijd zo vervelend tegen mij?’

Natuurlijk kwam er geen

antwoord.

‘Nu ga ik beneden bij

mama en Hasan zitten. Tot

later.’ Hij gaf de foto een

kus.

Ibrahim liep de trap af.

De televisie en de verwar-

ming stonden altijd uit. 

Dat was een bezuiniging

die mama had bedacht. Er

brandden zelfs geen lam-

pen in de grote kamer, al-

leen drie kaarsen. Dat was

nu eenmaal goedkoper.

Het drietal zat tegen elkaar geperst op de kleine stof-

fen bank. Ibrahim in de hoek bij het grote raam, onder

een grijs kleedje, dat rook een beetje muf. Hasan lag

aan de andere kant in een soort halfslaap met zijn ogen

open, af en toe moest hij kuchen.

Ibrahim keek bij de buren naar binnen. De gordij-

nen waren allemaal open, waardoor alles en iedereen

in de huiskamers zichtbaar was, ook de enorme kerst-

bomen.

Normaal sloten de mensen in deze wijk altijd hun

gordijnen, maar vanavond niet, alsof ze met hun geluk

wilden pronken.
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‘Wat betekent kerstavond eigenlijk, mama?’ vroeg hij.

Er viel een korte stilte.

‘Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed, jongen,’ ant-

woordde zijn moeder.

‘Iedereen vindt het heel belangrijk. Kijk maar naar

buiten.’ Ibrahim wees naar de overkant van de straat.

‘Voor de vakantie praatten mijn klasgenoten op school

er steeds over. Ik heb maar niets gezegd toen ik aan de

beurt was. Dat leek me beter. Straks zouden ze mij nog

uitlachen. Iedereen doet hetzelfde met kerst, behalve

wij.’

‘Wat bedoel je?’ vroeg mama.

‘Nou, de juf vroeg wat wij met kerst gingen doen. Ik

hield heel lang mijn mond. Gelukkig begon Erik voor

zijn beurt aan een lang verhaal. Zijn ouders hadden al-

lerlei plannen gemaakt. Ze kregen bezoek en gingen bij

familie en vrienden langs. Er was zelfs een soort roos-

ter voor de komende drie dagen…’

‘Het is een belangrijk feest in Nederland,’ zei mama.

‘Volgens mij wordt de geboorte van Jezus gevierd. Dat

was de zoon van God. Hij had het beste met de mensen
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voor, maar toch maakten ze hem dood.’

‘Waarom deden ze dat, mama?’

‘Er zijn helaas veel slechte mensen op deze wereld.

Kerst herinnert ons eraan dat we lief voor elkaar moe-

ten zijn, ook als het allemaal wat minder goed gaat.’

Ibrahim staarde uit het raam en bestudeerde de gro-

te kerstbomen, allemaal mooi versierd met glimmen-

de ballen, knipperende snoerverlichting en misschien

wel honderd soorten kerstkransjes. Omdat het huis

van mama enkel glas had en de kozijnen kapot waren,

met duidelijke kieren, kon hij heel in de verte de mu-

ziek uit de andere woningen horen. Typische kerstlied-

jes als ‘Jingle Bells’, ‘O Dennenboom’ en ‘Stille Nacht’.

De meeste liedjes kende Ibrahim wel, die had hij op

school geleerd. Vaak zongen ze klassikaal op school.

Dat moet tijdens feestdagen en op verjaardagen.

In de andere huizen liep iedereen opgewonden door

de huiskamers. Ibrahims aandacht viel meteen op

Erik, de pestkop van de klas. Dezelfde jongen die van-

daag de ruit van het Kattenvrouwtje kapot had ge-

maakt. Hij droeg een kerstmuts en danste door de 
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kamer, terwijl hij een grote lolly vasthield. Eentje met

rode en witte kringen, net zo groot als zijn eigen

hoofd. Hij had geen broers of zussen. Maar hij was

ontzettend sterk. En heel gemeen. Hij trok altijd aan

het haar van de meisjes. De jongens kregen stuk voor

stuk een bijnaam: zwerver, vetprop, brilsmurf, beugel-

bek, rooie paprika en nog wel meer.

‘Mama, mogen wij ook een boom?’ vroeg Ibrahim

in een opwelling.

‘Lief kind, daar hebben wij toch helemaal geen geld

voor?’ zei zijn moeder.

‘Wanneer wel weer?’

‘Misschien in de zomer. We moeten geduldig zijn.’
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