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1 Gooien

‘Morgen ben ik helemaal nieuw,’ zeg ik tegen mijn  
vader. We zitten allebei op een krukje in onze lege  
keuken. In de vakantie zijn we verhuisd. Maar dit huis 
is nog lang niet af. De keuken is oud en kaal, en in de 
muren van de kamer zitten gaten. Die maakt mijn vader 
dicht en ik help. Hoe harder we werken, hoe sneller  
alles klaar is en alle spullen op hun plek kunnen staan. 
Net als in het oude huis.

‘Ja,’ antwoordt mijn vader. ‘Morgen ben jij een  nieuwe 
jongen op een nieuwe school, samen met je broer. Vind 
je het spannend?’

Ik knik.
‘Dat snap ik best,’ zegt mijn pa. Hij neemt een grote 

hap van zijn appel. Ik duw het laatste stuk van de banaan 
in mijn mond. De schil gooi ik in een plastic zakje, want 
een vuilnisemmer hebben we nog niet.

Boven hoor ik mijn moeder lopen; ze is dozen aan 
het uitpakken. De slaapkamers zijn al ingeruimd. Daan 
en ik hebben allebei een eigen kamer, maar dat vinden 
we nog niet leuk. Voorlopig slaap ik bij hem, net als in 
het oude huis. Nu is Daan naar zijn oude vriend, aan de 
andere kant van de stad.

‘Weet je nog hoe je juf eruitziet?’
Ik trek mijn schouders op. Voor de vakantie zijn we 

een keer gaan kijken. Toen was iedereen aardig.
‘Ik hoop dat ik vrienden krijg,’ zeg ik.
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‘Vast hele goeie,’ antwoordt mijn vader. ‘Kom, we gaan 
aan de slag.’

Er ligt plastic in de hele kamer, om de houten vloer niet 
te beschadigen. Het ritselt lekker.

Bij de schoorsteen zitten nog gaten; die mag ik dicht-
maken met gips. Mijn vader doet het nog een keer voor: 
hij schept het witte spul uit een heel grote emmer en 
plakt het tegen de muur. Met een lange liniaal veegt hij 
eroverheen, zodat het gips spiegelglad wordt. Ik zie de 
spierballen in zijn bovenarmen trillen.

‘Zo doe je dat dus,’ zegt mijn vader. ‘Hoe gladder, 
hoe mooier.’

Heb ik ook spierballen? Eens kijken. Van mijn hand 
maak ik een vuist, dan buig ik mijn elleboog en zie mijn 
arm dik worden. Een spierbal! Alleen trilt hij niet. Hoe 
krijg ik een trillende spierbal?

‘Nu ik!’ roep ik.
Mijn vader wrijft met zijn hand over de muur boven 

de schoorsteen. Hij zit onder de witte klodders en hij is 
hartstikke blij. Van een gladde muur word je vrolijk!

Met een platte schep schraap ik een klodder gips uit 
de grote ronde kuip. Ik kwak het tegen de muur – het 
glijdt meteen naar beneden. Ik zak op mijn knieën om 
het spul met mijn handen op te vangen en het omhoog 
te trekken.

‘Dat hoort er allemaal bij,’ zegt mijn vader.
‘Wat?’ vraag ik, terwijl ik dat gips een beetje goed 

over de muur verdeel.
‘Dat het naar beneden zakt en je onderaan een grote 

bult krijgt.’
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Ik geef geen antwoord. Eerst moet het gips goed ver-
deeld zijn en daarna moet ik het gladstrijken met de lan-
ge liniaal. Ik sta op om het grote ding te pakken en geef 
mijn vader bijna een oplawaai.

‘Hola!’ roept hij. ‘Uitkijken, stukadoor!’
Ik duw de liniaal tegen de muur en trek hem lang-

zaam omhoog. Er komen rare strepen door het gips, het 
wordt helemaal niet mooi glad.

‘Ik kan er niets van,’ zeg ik, en ik gooi het ding op de 
grond.

‘Tuurlijk wel,’ zegt mijn vader. ‘Maar denk je dat je 
in één keer kunt stuken?’

‘Ja.’
‘Dat kan niemand, zelfs jij niet.’Hij pakt de liniaal op 

en probeert de muur glad te strijken. ‘Stuken is moeilijk 
en zwaar. Als je het kunt, ben je een knapperd en kun 
je later veel geld verdienen. Goede stukadoors zijn dun 
gezaaid en verdienen geld als water.’

Ik luister naar mijn vader en zie ondertussen een groot 
veld voor me. Er zitten zaadjes in de grond. Als je ze 
genoeg water geeft, komen ze als mannetjes met witte 
klodders in hun krullen en met trillende spierballen de 
grond uit.

‘Vooruit, dromer,’ zegt mijn vader. ‘Het gips is op, help 
eens tillen.’

We tillen de trog naar buiten, naar onze eigen tuin. 
Mijn vader maakt een zak open en schudt wit poeder in 
de bak. Ik zet de kraan aan; het duurt even, maar dan 
komt er een dikke straal water uit de tuinslang. Ik richt 
hem naar de boom en sproei met een keiharde straal alle 
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vogels van hun plek. Met klapperende vleugels vluchten 
ze weg.

‘Hou eens op met klieren,’ zegt mijn moeder, die in-
eens in de deuropening staat, met een flesje water in haar 
hand.

‘Spuit liever wat water in de trog, dan kunnen we 
cement maken,’ zegt mijn vader. Hij zet een ding op de 
boormachine, waardoor het een mixer wordt. Het is net 
of we pannenkoekenbeslag gaan maken, maar dan veel 
meer.

‘Als je voorzichtig doet, mag jij mixen,’ zegt mijn vader 
tegen mij.

Ik klim op een tuinstoel en pak de boormachine aan. 
Het lange ding draait door de prut in de bak.

‘Mooi hè!’ roep ik en kijk naar mijn vader. De mixer 
schiet omhoog en de witte klodders vliegen in het rond. 
Mijn vader zit onder het gips, en ik ook, en de tafel, en 
de rozenstruik en de vuilnisbak en de tuinbank.

‘Stop!’ roept mijn vader. ‘Wat doe je?’
‘Niets,’ zeg ik. ‘Dit kan ik ook al niet.’
Ik geef de boormachine terug, spring van de stoel en 

loop naar de keuken. Mijn moeder staat er niet meer.
Mijn vader houdt me tegen. ‘Wat ga je doen?’ vraagt 

hij.
‘Weg,’ zeg ik. ‘Het lukt niet. Ik kan er niets van.’
‘En ik dan?’ vraagt mijn vader. ‘Dan ben ik alleen.’
Ik kijk naar zijn gekke hemd en afgeknipte spijker-

broek. Aan zijn borstharen zitten harde witte klonten, 
op zijn armen ook, en in zijn haren. Hij lijkt net een 
aap. Een beteuterde witte aap. En die kun je niet alleen 
laten staan.
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Samen tillen we de volle trog naar binnen en stuken we 
het laatste stukje van de muur.

‘Mijn stoere stukadoor, daar ga je dan morgen,’ zegt 
mijn vader, als hij ’s avonds nog even bij ons komt. Mijn 
broer ligt in het andere bed.

‘Je hebt nog een witte klodder in je haar,’ zegt mijn 
vader, als hij me een zoen op mijn voorhoofd geeft.

‘Lekker laten zitten,’ zeg ik. ‘Dan kunnen ze zien dat 
ik het ben.’

Ik zie mijn vader lachen, hij heeft ook nog klodders. 
Zo kan ik zien dat hij het is.

Als mijn vader weg is, roep ik Daan. Hij geeft geen ant-
woord. Slaapt hij al? Zou zijn hart niet bonken voor 
morgen?

Ik ga mijn bed uit, naar Daan toe. Ik schud aan hem. 
Hij gromt een beetje en doet één oog open. ‘Daan,’ 
fluister ik. ‘Ben jij niet bang?’

‘Waarvoor?’ vraagt hij.
‘Voor morgen, de school.’
Daan doet nog een keer zijn oog open en dicht.
‘Gewoon aan morgenmiddag denken,’ zegt hij.
‘Waarom?’
‘Dan is school weer voorbij.’
Verder zegt hij niets. Ik ga terug naar bed. Dan maar 

aan morgenmiddag denken. Maar wat dan? Wat zal er 
morgenmiddag gebeuren? Misschien heb ik dan al een 
vriend.
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2 Het opstel

Daan heeft een nieuwe broek en T-shirt aan en ik ook. 
Precies hetzelfde. We hebben ook allebei een ketting 
om, met een haaientand eraan. ‘Kunnen we de kinderen 
opeten als we willen,’ grinniken we, als we allebei in de 
kale keuken staan.

We gaan lopend naar school. Over de stoep, het zebrapad 
en weer verder. Waar een boom staat, is de stoep smal en 
moeten we achter elkaar lopen. Mijn vader gaat voorop, 
mijn moeder erachter, dan Daan, en als laatste ik.

‘Nu nog een hond!’ roep ik naar voren.
‘Waarom?’ roept mijn moeder terug, die net over 

een hondendrol bij de boom stapt en meteen: ‘Kijk uit!’ 
roept.

‘Dat staat mooi,’ roep ik. ‘Allemaal op volgorde, eerst 
jullie, dan wij, en daarna de hond. We noemen hem 
Duco. Duco de hond en dan heeft hij krullen.’

‘Nou, mooi niet,’ zegt mijn moeder, als ze weer naast 
me loopt. ‘Ik heb al een leeg huis dat verbouwd moet 
worden en ook twee kinderen. Ik vind het wel best zo.’

We komen op de nieuwe school. Het is knetterdruk op 
het plein, iedereen praat met elkaar, maar niemand met 
ons. We staan bij de zandbak. Mijn vader ziet er nog 
steeds uit als een werkman, hij heeft zijn korte broek al 
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weer aan. Om netjes te lijken heeft hij een colbertjasje 
aangetrokken.

‘Daar staan we dan,’ zegt mijn moeder.
‘Gelukkig dat jij er bent,’ zeg ik tegen mijn broer.
Daan knikt.
‘Weet jij nog hoe je juf eruit ziet?’ vraag ik aan Daan.
Hij schudt zijn hoofd. ‘Geen flauw idee.’
Voor de vakantie zijn we een middag op de school 

gaan kijken. Ik zat bij een aardige juf in de klas, ze had 
een roze jurk aan en lange oorbellen in.

‘En jij?’ vraagt Daan.
‘Een zuurstok,’ antwoord ik.
Daan lacht. ‘Of was zij het?’ Hij wijst op een juffrouw 

die over het schoolplein aan komt lopen. Als we haar 
achterwerk zien, proesten Daan en ik het uit.

‘Dat is nou een reet,’ fluistert Daan. ‘Een echte dikke 
reet. Is zij de juf?’

De juffrouw gaat meteen de school in.
‘Misschien is ze nieuw, net als wij,’ zegt Daan.
‘Is ze bang, vlucht ze de school in.’ zeg ik.
‘Met haar dikke kont.’
‘Joh,’ zegt mijn moeder. Ze kijkt ons raar aan, alsof 

ze ineens een keurige mevrouw is geworden. ‘Houden 
jullie je een beetje gedeisd.’

De bel gaat en we lopen de school in. Er komt een me-
vrouw naar ons toe, juffrouw Jacqueline. Zij is de baas 
van de school. Ik word een beetje scheel van alle zwart-
witte ruiten op haar kleren, dus kijk ik maar niet meer 
naar haar. Op haar hoge hakken loopt ze met ons mee 
door de gang. Daan en mijn moeder gaan een klas in; 
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mijn klas is verder in de gang. De directrice laat ons bij 
de deur alleen.

Er zijn veel kinderen binnen, ze praten met elkaar en 
zoeken hun naambordjes, die op de tafels staan. Mijn 
vader en ik zoeken naar mijn tafel. Ik zie mijn naam, 
bij het raam. We lopen ernaartoe en ik ga zitten. Een 
jongen met mooie bruine wangen kijkt me aan en komt 
naar ons toe. ‘Je hebt iets in je haren,’ zegt hij. ‘Wie ben 
je?’

‘Sam,’ zeg ik. ‘En dat is gips.’ Ik pak mijn haar vast, 
het spul valt eruit als ik eraan wrijf.

De deur van het klaslokaal gaat dicht. We kijken om 
en zien een juf staan, de dikke juf van het plein.

‘Ik ga maar gauw,’ fluistert mijn vader. Ik krijg een 
aai over mijn hoofd en mijn vader loopt weg. Nu ben 
ik alleen.

‘Goedemorgen,’ zegt de juf, als ze voor in de klas staat. 
Haar spijkerbroek zit strak om haar benen. Ze klapt in 
haar handen.

‘Lekker zitten!’ zegt ze. ‘Welkom allemaal, we gaan 
beginnen!’

De kinderen zoeken hun tafel en gaan zitten. Maar 
het wordt niet stil in de klas.

Ik zit naast Suus, ze heeft een groene bril op en kijkt niet 
naar mij. Ze zwaait naar de overkant, waar een meisje 
met spierwitte haren terugzwaait. Ik kijk uit het raam.

‘Zo kinderen,’ hoor ik de juf zeggen. ‘Ik ben jullie 
nieuwe juf. Ik ben Deolinde de Groot. Juf Deolinde. 
Jullie hebben me verleden jaar al eens zo af en toe gehad, 
toen viel ik in. Maar nu ben ik er elke dag.’
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Ik kijk naar de juf. Ze ziet er heel jong uit. Alsof ze 
zelf net van school is.

‘Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad?’ 
vraagt ze.

De kinderen roepen door elkaar. Het jongetje dat net 
bij me stond, roept het hardst.

‘Eerst je vinger opsteken en je naam noemen. Zo leer 
ik jullie snel kennen.’

‘Ran!’ roept de jongen. ‘Juf, we zouden toch weer juf 
Fieke krijgen? Die was hartstikke lief.’

Juf Deolinde trekt even met haar mond. ‘Nou,’ zegt 
ze, ‘ik ben ook lief. Maar juf Fieke blijft in de andere 
klas, omdat de juf die daar zou komen, ineens ziek is ge-
worden en voorlopig niet terugkomt. Tja kinderen, dit 
hebben we pas zo besloten. Maar nu gaan we beginnen. 
We beginnen allemaal met een opstel over de vakantie.’

Ze pakt een stapel blaadjes van haar bureau en deelt 
ze uit.

‘Zo,’ zegt ze als ze weer voor de klas staat. ‘Jullie kun-
nen beginnen.’

Dezelfde jongen steekt weer zijn vinger op. ‘Juf,’ zegt 
hij. ‘Dit doen we anders nooit. Dan beginnen we altijd 
met praten.’

De juf slikt een keer. ‘Ja,’ zegt ze. ‘Dat doen we ook 
nog wel, maar we gaan nu eerst dit doen.’

Ik steek mijn vinger op. ‘Juf,’ zeg ik. ‘Ik ben nieuw.’
‘Ja, dat weet ik wel. We zijn allemaal nieuw.’
‘Nee, dat bedoel ik niet. Ik ben echt nieuw.’
De juf trekt weer even met haar mond.
‘Ja, goed. Maar nu gaan jullie lekker aan het werk. Sst.’
De kinderen pakken een pen en beginnen te schrij-
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ven. Ik kijk naar ze. Allemaal kinderen. Zullen ze aardig 
zijn? Krijg ik vrienden? Zal ik vragen of die Ran van-
middag met me wil spelen?

‘Sam,’ hoor ik de juf zeggen. ‘Ga eens aan de slag.’
Ik pak mijn pen. Schrijven over de vakantie. Wat moet 

ik schrijven? Ik weet niets. Ik kan geen opstel schrijven. 
Ik ben vergeten hoe ik moet leren. Het was zo’n lange va-
kantie. Op de andere school moest ik ook schrijven. Maar 
ik kon het niet. Daar ook al niet. Dat komt omdat de zin-
nen wegschieten. Als ik een zin heb bedacht en hem wil 
opschrijven, komt de volgende zin alweer in mijn hoofd. 
Maar die mag er niet komen, omdat ik eerst die ene moet 
opschrijven. En als ik niet oppas, komt de derde zin ook 
al. En dan wordt het een zootje in mijn hoofd.

De juf komt bij me.
‘Sam,’ fluistert ze. ‘Lukt het?’
‘Het gaat niet,’ zeg ik.
‘Schrijf gewoon iets, het hoeft niet zo lang,’ fluistert 

de juf. Als ze zo op haar hurken naast me zit, is ze aardig. 
Ook een beetje zielig. Ik weet niet waarom ik dat vind. 
Misschien omdat ze ons niet kent. Misschien bonkt haar 
hart ook wel. Zal ik haar even over haar lichte haren 
aaien, net als mijn vader bij mij doet?

‘Doe nou maar,’ zegt ze, als ze overeind komt.
‘Ik was niet op vakantie,’ zeg ik.
‘Waar was je dan?’ vraagt ze.
‘In het nieuwe huis.’
‘Dan schrijf je daar over.’
Juf Deolinde loopt weg. Ik kijk haar na. Ze loopt naar 

haar bureau toe en gaat zitten. Nu kijkt ze naar ons. Naar 
mij. Ze knikt, ik knik terug.
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‘Aan het werk,’ fluistert ze en maakt met haar hand 
een schrijfbeweging.

Ik hoor kinderen met hun pennen over het blaadje 
krassen. Iedereen schrijft iets, behalve ik.

Wat moet ik schrijven? We kregen een nieuw huis 
omdat het andere te klein was. Het nieuwe huis was 
leeg, een raar leeg huis. Het klonk er hol. Als ik ‘Sam’ 
riep, hoorde ik ‘mammammam’. En als ik ‘bak’ riep, 
hoorde ik ‘kakkakkak’. Moet ik dat opschrijven?

De juf staat weer naast me. ‘Ik weet het niet,’ zeg ik. 
‘Het gaat niet.’

‘Wat heb je gisteren gedaan?’ vraagt de juf.
‘Gestuukt.’
‘Schrijf daar dan over.’

Er komt een film in mijn hoofd en dan gaat alles door 
elkaar. Het gips dat ik tegen de muur aan smijt, de grote 
mixer waarmee ik het spul door elkaar kluts, het ding 
dat eruit vliegt en mijn vader die onder de klodders zit. 
Eigenlijk zitten er allemaal klodders gips in mijn hoofd. 
Dat kan ik opschrijven: in mijn hoofd zitten klodders 
gips.

Ik hoor de voetstappen van de juf, ze staat alweer 
naast me. Vanuit mijn ooghoeken zie ik heel veel spij-
kerbroek. Ze leest wat ik zojuist heb opgeschreven.

‘Dat kan niet,’ fluistert ze. ‘In je hoofd zit toch geen 
gips.’

Ik knik.
Ze schudt haar hoofd.
‘Wel,’ zeg ik.
‘Ssst,’ zegt de juf en legt haar vinger voor haar mond.
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Ze loopt verder. Wat moet ik nou? Dan maar zo:

Stuuken
Gibs voor binnen
Sement voor duiten
Gibs of spacie of sement
Het zit in een menkuip , of een trog. Zo heet de foer-
derbak van de farkens ook .
V loerblaksdaan , dat is dat bing waarmee je het gibs 
over de muur verdeel t .
Troffe l is een scheb waarmee je het gibs op het 
sbaarbort sgept .
De buitenhoeken zet je af met een beschermprovie l .
En dan hep je nog een spekmes. Ik weet n iet wat het 
is , maar het k l i ngt mooi .

‘Zo!’ roept de juf. ‘Lever de blaadjes maar in.’
Twee meisjes en ik mogen de blaadjes ophalen. Ik sta 

op en verzamel alle opstellen uit mijn rij. Vergeleken 
met de anderen heb ik veel geschreven. Mijn opstel is 
hartstikke goed!
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3 Spelen

Na school lopen we in optocht terug. Mijn vader en 
moeder voorop, Ran en ik erachteraan. Zo heet mijn 
nieuwe vriend: Ran. Mijn broer is met een nieuwe jon-
gen mee naar huis.

‘Wil je met me stuken?’ vraag ik onderweg.
‘Wat is dat?’ vraagt Ran.
‘Met gips in een grote bak, je kunt er van alles mee 

doen. Muren en plafonds stuken.’

In de holle keuken drinken we limonade. Ran kijkt om 
zich heen. Hij zal het wel raar vinden bij ons. Bijna alle 
spullen staan nog in dozen. Over een paar weken komen 
er nieuwe kastjes en een aanrecht.

‘Wil je nog steeds stuken?’ vraag ik aan mijn nieuwe 
vriend. Hij knikt.

‘Als dat leuk is…’ zegt hij.
‘Heel leuk.’
We gaan naar buiten. Uit de schuur halen we zakken 

wit poeder. Net als gisteren gooi ik het poeder in de bak, 
pak de slang, giet er water bij. Dan ga ik op een stoel 
staan om te mixen. Ran staat met zijn handen in zijn 
zakken te kijken hoe ik een lekkere dikke derrie maak. 
Als het goed genoeg is, trek ik de mixer omhoog. Weer 
vliegen de klodders in het rond. Ran duikt plat op de 
grond. ‘Stop!’ roept hij. ‘Zet dat ding uit!’
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‘Ho!’ roep ik. ‘Sorry, foutje!’
Ik zet de boormachine uit, stap van de stoel af en kijk 

naar mijn vriend, die vol witte klodders zit. Ik trek hem 
overeind.

‘Sorry,’ zeg ik. Maar mijn vriend vindt het niet erg. 
Het is een leuk gezicht.

Wat zullen we als eerste doen, een been of een arm? 
Als ik er nog over nadenk, staat Ran al met twee benen 
in de trog. Hij beweegt zijn tenen en de dikke smurrie 
komt er als blubber doorheen. Ik pak een klodder gips 
en smeer het over zijn been, precies bij de rand van zijn 
korte broek. Ik plak het hele been vol, zijn knie, een rare 
bobbelknie, dan zijn onderbeen. Zijn voet hoeft niet, 
die staat nog in de prut.

Ran beweegt een beetje en meteen zakt het gips weer 
naar beneden.

‘Sta stil,’ zeg ik.
‘Het werkt niet,’ zegt hij.
‘Wel,’ zeg ik. ‘Wacht.’
Ik loop naar de schuur en pak de rollen verband, die 

mijn vader niet meer nodig had voor het stuken van de 
schoorsteen.

‘Vind je het nog leuk?’ vraag ik, als ik terug ben en 
Ran nog steeds in de bak staat.

‘Heel leuk,’ zegt hij. ‘Het wordt net echt. Hoef ik 
morgen niet naar school.’

‘Waarom niet?’ vraag ik.
‘Morgen ben ik gebroken.’
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‘Nu ik,’ zeg ik, als Rans been al een beetje droog is.
‘Dan moet ik er eerst uit,’ zegt Ran. ‘Maar hoe doe ik 
dat? Mijn twee voeten zitten vast.’

‘Je moet je laten vallen.’
‘Doe het zelf,’ zegt Ran. ‘Ik laat me niet vallen. Breek 

ik mijn kont ook nog.’
‘Moet-ie in het gips!’ roep ik.
Ik pak Ran onder zijn armen en vang hem op, totdat 

hij op de grond ligt. De trog zit om zijn voeten. Daar ligt 
hij dan, als een prins, met een trog om zijn voeten.

‘Kom je naast me liggen?’ vraagt hij.
Dat doe ik. Ik ga naast mijn vriend in het gras liggen. 

Op mijn zij. Met mijn hand ondersteun ik mijn elle-
boog. Ran knippert met zijn ogen. Zijn haren zijn naar 
achteren gegleden. Ik trek een grasspriet uit de grond en 
kietel er voorzichtig mee in zijn neus. Hij schudt zijn 
hoofd heen en weer. ‘Niet doen!’ roept hij.

Ik doe het nog een keer. Ran slaat naar mij. Maar hij 
is niet echt boos. Ik vind hem leuk.

De keukendeur gaat open en mijn vader komt de tuin in.
‘Zo,’ zegt hij streng, maar ik hoor dat hij niet echt 

boos is. ‘Ziekenhuisje spelen? En hoe denken jullie het 
gips eraf te krijgen?’

Ran en ik kijken elkaar aan. We trekken onze schou-
ders op.

‘Gewoon.’
Mijn vader zegt niets, hij loopt het schuurtje in. Even 

later is hij terug met een apparaat. Hij houdt het omhoog 
en zegt: ‘Dit is een tol, een slijptol. Daarmee zaag ik 
spullen van ijzer door, of gipsen benen.’
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Ran is meteen knalrood.
‘Zaagt u mijn benen eraf?’ vraagt hij.
Mijn vader schudt zijn hoofd. ‘Ik zou wel willen,’ zegt 

hij. Hij maakt een grapje, maar dat ziet Ran niet, hij is 
nieuw bij ons. ‘Ik ben dol op benen zagen. Het liefst was 
ik meester geworden. Gipsmeester, in een ziekenhuis. 
De hele dag mensen in het gips wikkelen en het met de 
slijptol er weer af halen. Helaas ben ik het niet gewor-
den, maar nu grijp ik mijn kans.’

‘Pa,’ zeg ik, ‘doe normaal.’
Mijn vader legt de tol op de tuintafel. ‘Vooruit,’ zegt 

hij. ‘Jullie hebben geluk. Zo snel wordt dit gips niet hard. 
Zet de tuinslang er maar op.’

Om halfzes is het grasveld wit en gaat Ran met gespik-
kelde benen naar huis. Het gips is er nog niet helemaal 
af. Maar ik heb een vriend!
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4 Niet goed

‘Ik wil u vanmiddag even spreken,’ zegt juf Deolinde, als 
we de school in komen.

‘Waarover?’ vraagt mijn vader.
‘Over Sam.’
‘Nu al?’
De juf knikt. Ze kijkt heel ernstig. Mijn hart bonkt 

alweer.
‘Is er iets?’ vraagt mijn vader.
De juf knikt nog een keer. ‘Ik heb dingen gezien die 

we meteen bij de kop moeten nemen, anders gaat het 
mis.’

‘Hemeltje lief,’ zegt mijn vader. ‘Dit is een ernstige 
zaak. Kan het niet nu meteen? Anders heb ik de hele dag 
de zenuwen, en mijn zoon ook. Denken we de hele dag 
aan de dingen die we bij de kop moeten nemen.’

Juf schudt haar hoofd. ‘Ik moet nu naar de groep. 
Vanmiddag kunnen we rustig praten.’

‘We gaan avi testen,’ zegt de juf na de pauze. ‘Onder-
tussen mogen jullie in de bieb een boek uitzoeken. Sam, 
deed je op de andere school ook aan avi lezen?’

Ik knik.
‘En weet je nog in welk niveau je zat?’
‘avi uit!’ roep ik.
‘Dat kan niet,’ zegt de juf.
‘Waarom niet?’
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Juf geeft geen antwoord. Ze doet net alsof ze me vergeet.
‘Juf,’ zeg ik. ‘Waarom niet?’

Juf raapt wat blaadjes bij elkaar en maakt er een stapel 
van. ‘Omdat… bij wat ik tot nu toe heb gezien, ik me 
niet kan voorstellen dat je al avi uit bent. Maar we zul-
len zien.’

Mijn hart bonkt alweer. Sinds ik hier op school ben, 
lijkt het alsof er een reus door mijn lijf dendert.

Ran draait zich om en wenkt me. Ik wil opstaan om 
naar hem toe te lopen, maar de juf ziet me. Ran gaat 
weer recht zitten. Als we naar de bieb mogen, loopt Ran 
naar mij toe. ‘Kom mee,’ fluistert hij. ‘Ik weet waar de 
seksboeken staan.’

Bij het gymlokaal, aan het einde van de gang, is de bi-
bliotheek. Er zit een mevrouw achter een tafel, die de 
boeken van twee meisjes uit onze klas afstempelt. Ran 
zegt niets tegen haar, maar loopt naar een kast. ‘Infor-
matief’ staat erop. Hij pakt een boek, laat het me zien en 
trekt me mee naar de achterkant van de kast. Daar lig-
gen kussens tegen de muur aan. We ploffen neer en Ran 
maakt het boek open. ‘Kijk,’ zegt hij. ‘Wat is dit?’

Ja, dat zie ik echt wel. Dat is een enorme piemel met 
pijltjes erbij.

Ran slaat de bladzijde om. ‘En dit?’ fluistert hij triom-
fantelijk.

Ja, dat zie ik ook wel. Een groot vrouwending met 
zwarte haren en met pijltjes erbij.

Ik voel me hartstikke rood worden. Ran slaat nog een 
bladzijde om en ik zie de binnenkant van een mevrouw.
‘Kijk,’ zegt Ran. ‘De flappen.’
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‘Wat doen jullie daar?’ roept de biebmevrouw.
‘Lezen!’ roept Ran en klapt het boek dicht. We willen 

net opstaan, als ze voor ons staat.
‘Mag dat?’ vraagt ze. ‘Mogen jullie hier blijven lezen? 

Volgens mij niet.’
Ran trekt zijn schouders op. ‘Dan niet,’ zegt hij.
Ik loop naar de tafel. Bij de kast met C-boeken blijft 

Ran staan en pakt een boek. ‘Hier,’ zegt hij. ‘Gaat over 
de oorlog. Hartstikke spannend.’

Als ik aan de beurt ben voor de test gaat het weer zo raar 
kloppen vanbinnen.

‘Doe even normaal,’ zeg ik tegen mezelf. ‘Stel je niet 
aan.’

Ik ga naast de juf staan. Ze legt een blad voor me neer. 
Met een potlood wijst ze op het eerste rijtje. ‘Laat maar 
horen,’ zegt ze en drukt de stopwatch in. Nu moet ik in-
eens heel snel woorden lezen, terwijl ik sta en de juf zie, 
en de pukkeltjes op haar wang. Waarom heeft ze puk-
keltjes daar? Die heb je toch niet meer als je groot bent.

‘Sam, ik hoor je niet,’ fluistert juf.
‘Nee, ik zie niets.’
‘Goed kijken,’ zegt de juf en drukt weer de stop-

watch in.
Ik lees heel snel: schapensijpel, boolieeser, achter nog 

iets.
‘Weet je wat,’ zegt ze, terwijl ik nog lang niet klaar 

ben. ‘Ik begin bij avi vier, dan kan het altijd meevallen.’
Ik schud mijn hoofd. ‘Juf, ik zat zeker in avi zeven of 

acht, maar het ging heel anders op die school.’
‘Hoe dan?’ vraagt juf.
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‘Daar mocht ik zitten, en de woorden waren anders.’
‘Dat kan niet,’ zegt juf. ‘Alle woorden zijn overal het-

zelfde. Maar je mag wel gaan zitten, als je dat liever wilt.’
Juf schuift een stoel bij haar bureau. Nu zit ik veel te laag, 

maar ik zeg er niets van. Mijn hart bonkt ook nog steeds.  
Ik krijg een blaadje in mijn handen en ik moet lezen.

‘Het gaat toch niet zo goed hè,’ zegt juf. ‘Er moet nog 
heel wat gebeuren met je. Ik stel voor dat je eerst de hele 
leeslijn doorneemt, voordat je zelf een boek uit de bieb 
gaat kiezen.’

‘Ik heb al een boek,’ zeg ik. ‘Over de oorlog.’
Juf schudt haar hoofd. ‘De oorlog? Dat zou ik niet 

doen. Nee, we beginnen gewoon lekker bij het begin.’
Ze staat op en loopt weg. Ik maak twee schele ogen 

naar Ran, die net even opkijkt. Hij maakt met zijn duim 
en wijsvinger een rondje, met zijn andere wijsvinger 
prikt hij erin. Ik weet wat het betekent. Iets heel vies. 
Bijna moet ik heel hard lachen, maar ik kan me inhou-
den omdat de juf er al weer is.

‘Alsjeblieft,’ zegt ze. ‘Lees maar van Pim en Frits, dat 
is ook leuk.’

Ik ga terug naar mijn plek en sla het boek open. Pim 
en Frits gaan vliegen. Maar niet echt, ze doen alsof. Heel 
flauw. Als de juf even niet kijkt, pak ik het oorlogsboek 
en leg het op het andere.

Na school moet ik blijven. Mijn vader en moeder ko-
men de klas in, en nog iemand, een speciale juf. Ze helpt 
kinderen die moeite hebben met lezen.
We gaan allemaal op de kleine stoelen zitten. Mijn juf 
pakt mijn opstel en legt het op de tafel.
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‘Kijk,’ zegt ze.

Stuuken
Gibs voor binnen
Sement voor duiten

‘Om te beginnen is dit natuurlijk geen opstel. Het is 
meer een opsomming. Maar goed.’

Mijn vader wil wat zeggen, maar de juf praat door. 
‘Stuken is met één u en met een c in plaats van een k.’

‘Kan allebei,’ zegt mijn vader.
De juf kijkt hem even aan. Ze heeft aan een puistje 

gekrabd, ik zie dat het een beetje bloedt. Moet ik er wat 
van zeggen?

‘En dan,’ gaat ze door. ‘Gibs. Dat is met een p. Dan 
zou je nog kunnen denken dat je misschien een b hoort, 
maar verderop zie ik dat Sam voortdurend alles door  
elkaar haalt.’

‘O ja,’ zeg ik. ‘De buiken, nu weet ik het weer.’
‘Maar ja, de v en de f haalt hij ook door elkaar. En dan 

een spekmes, hoe komt hij daar ineens bij?’
‘Wat een drama,’ zegt mijn vader.
Mijn juf knikt. ‘En daarom moeten we er snel bij zijn.’
‘Ja,’ zegt mijn vader. ‘Kijk, weet u wat het is? Om te 

kunnen stuken hoef je niet te kunnen schrijven, en om 
te kunnen schrijven hoef je niet te kunnen stuken.’

De juf knippert even met haar ogen.
‘De een leert snel schrijven, de ander niet. Meestal 

is het zo dat een mens eerst leert schrijven, dan stuken. 
Blijkbaar gaat het bij mijn zoon precies andersom.’

‘Maar hij zit ook niet stil,’ zegt de juf.


