
Een eerste prijs maakt je nog geen winnaar 

Mara loopt de zoldertrap op. Daar is het kantoor van haar ouders, waar al haar moeders 

overwinningen staan uitgestald. Kampioenbekers uit haar turntijd, diploma’s van haar 

universitaire opleidingen, certificaten en oorkondes van al haar bijzondere prestaties. Mara 

huivert.  

‘Kan ik je ergens mee helpen schat?’ Mara draait zich geschrokken om.  

    ‘O, nee hoor. Ik kijk alleen even’. Haar moeder komt naast haar staan. Vanuit haar 

ooghoek kijkt Mara naar haar. Ze is prachtig met haar goudblonde haar, blauwe ogen en haar 

atletische lichaam. Mara voelt een steek in haar zij. Ze legt haar hand erop, alsof ze het gevoel 

wil verstoppen. 

    ‘Een beetje opschepperig, vind je niet? Al die bekers en diploma’s’. Mara fronst haar 

voorhoofd. ‘Weet je Mara, ik vind het eigenlijk wel tijd om al deze bekers en oorkondes op te 

ruimen en plek te maken voor meer belangrijkere dingen. Wat vind jij?’ Mara kijkt haar 

moeder met grote ogen aan. 

    ‘Waarom zou je dat doen?’ Mara kijkt haar moeder recht in de ogen ‘Wat kan er nou 

belangrijker zijn dan dit’. Mara gebaart om haar heen. 

    ‘Ik had verwacht dat juist jij het antwoord op die vraag wel zou weten?’ Haar moeder 

loopt naar haar bureau en pakt een fotolijstje op. Mara herkent het lijstje. De foto erin 

symboliseert de opluchting die het gezin voelde na het goede nieuws.  

   ‘Ik zou zo al mijn speelgoed inruilen om één van deze bekers of diploma’s te mogen 

winnen’. Mara kijkt haar moeder strak aan. ‘Als je dit weggooit is dat een belediging’. Mara 

kruist haar armen voor haar borst. 

 ‘Een belediging? Voor wie?’  

 ‘Voor mij en alle anderen die dit nooit kunnen bereiken’ 

    ‘Mara, je bent pas tien. Jouw tijd komt nog wel’. Haar moeder zet het fotolijstje weer 

neer. 

    ‘O ja? Jij zat op mijn leeftijd al in de turnselectie. Ik kan niet eens een fatsoenlijke 

koprol maken’.  

   ‘Een goede koprol maken is geen vereisten om de wereld te kunnen veroveren’. Haar 

moeder lacht en geeft haar een knipoog.  

    ‘Nou op school blink ik ook niet echt uit. Ik heb van al mijn klasgenoten het langste 

gedaan over mijn zwemdiploma en al mijn knutselwerken storten steeds in elkaar’. Mara 

veegt een traan weg bij haar oog. Haar moeder loopt naar haar toe en wil een arm om haar 



heen slaan. Mara slaat deze resoluut weg. ‘Ik ben niet zielig, ik wil gewoon ook ergens goed 

in zijn’. Haar moeder zucht.  

 ‘Jouw vader was ook nooit goed op school en nu heeft hij een eigen bedrijf’. Haar 

moeder probeert oogcontact te maken, maar Mara kijkt naar haar voeten.  

 ‘Ja, maar papa kan dingen maken. Ik kan niets zonder hulp’. Haar moeder strijkt een 

lok van Mara’s haar achter haar oor. Ze zucht.  

‘Het wordt vanaf nu alleen maar beter, Mara’.  

‘Dat weet je niet. Het kan morgen zo weer anders zijn. Het zou niet de eerste keer 

zijn’. Haar moeder huivert. Haar ogen schieten naar het fotolijstje op het bureau. Mara 

zucht en laat haar schouders hangen.  

‘Carpe diem’, Mara veinst een glimlach. 

‘Sorry?’ Haar moeder kijkt haar niet begrijpend aan.  

‘Dat zij mijn arts nadat ik weer een terugval had gekregen.’ 

‘Pluk de dag’, fluistert haar moeder. Mara loopt naar haar toe en slaat haar armen om 

haar heen. Ze houdt haar stevig vast. Zodra Mara voelt dat haar moeder ontspant laat ze haar 

weer los. ‘Pluk de dag’, fluistert ze weer en loopt naar haar trofeeën. Haar moeder glijdt met 

haar vinger over haar grootste triomf. Haar beker van het Nederlands kampioenschap. 

Vervolgens verplaatst ze haar vinger van beker naar beker, alsof ze haar prestaties aan het 

tellen is. Als ze alle bekers gehad heeft, draait ze zich om naar de muur met oorkondes en 

diploma’s. Mara blijft naar haar moeder kijken en volgt iedere beweging. Weer voel ze die 

steek in haar zij.  

    ‘Weet je Mara, jij hebt iets wat al deze prijzen en diploma’s niemand kan geven’. Ze 

draait zich naar Mara om. 

    ‘Wat dan?’  

 ‘Jij hebt van jongs af aan dagen en soms weken in het ziekenhuis moeten liggen. 

Doodziek en niet wetende wanneer je weer naar huis mocht. Je moest steeds weer andere 

medicijnen slikken en er was altijd die angst dat jouw hart het misschien niet vol zou houden. 

Dat de doctoren misschien wel te laat zouden zijn met een oplossing voor jouw probleem’. 

Haar moeder slikt. ‘Toch ging er geen dag voorbij zonder een glimlach van jou. Jij troostte 

mij meer dan ik jou en iedere nieuwe dag greep je met beiden handen aan. Alsof je steeds 

weer besefte dat het je laatste kon zijn’. Haar moeder slaat haar armen over elkaar en wrijft 

met haar duim over haar bovenarm. Een teken wat Mara maar al te goed herkent. Als reactie 

loopt Mara op haar moeder af  met open gespreide armen, maar haar moeder draait weg.  

‘Precies dat, liefje’. Ze kijkt Mara veel betekend aan. ‘Ik heb zoveel  



bewondering voor de kracht, het optimisme en de acceptatie die je toen al had. Je bent zo 

sterk en zorgzaam. Zeker voor iemand van jouw leeftijd. Ik heb voor niemand zoveel respect 

als voor jou’. 

   Mara’s hart maakt een sprongetje bij het horen van deze woorden. Dit heeft haar moeder 

nooit tegen haar gezegd. Mara voelt dat ze haar adem ingehouden heeft en dat haar hartslag 

omhoog gaat. Langzaam laat ze de lucht uit haar mond ontsnappen en als ze inademend voelt 

ze haar borst opzwellen van trots. Ze voelt zich wat licht in haar hoofd.  

    ‘Dat vind ik fijn om te horen, mama’.  

   ‘Graag gedaan, lieverd’. 

Nu was het Mara’s beurt om haar moeders grootste overwinningsbeker aan te raken. Ze denkt 

aan haar tijd in het ziekenhuis en hoe normaal ze het vond om positief te blijven en van iedere 

dag een feestje te maken. Iemand moest hoop blijven houden en de anderen ondersteunen.  

    ‘Tja’, verbreekt Mara de stilte, ‘Daar reiken ze helaas geen prijzen voor uit’.  

 

 

 

     

 


