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HOOFDSTUK 1

Ik denk dat ik een vakbond ga oprichten voor 
brandweermannen.
Zij hebben ook recht op een rookvrije werkplek!

Alles wat ik zeg is belangrijk. Dat zegt mijn moeder tenmin-
ste. Soms moet ik dat hardop van haar herhalen. Super-
gênant. Als ik dingen hardop zeg, wordt het al gauw gênant. 

Dat ben ik nu aan het doen. Aan het oefenen. Steeds weer 
opnieuw oefenen voor de spiegel. Ik sta best vaak voor de 
spiegel, hier klets ik het meest. Terwijl mijn ogen worden 
dichtgeknepen en mijn kaak verstijft, zonder dat ik dat wil.

‘I-i-ik ben B-B-B-Billie Piiieters e-e-e-en ik stotter. 
Ik ben Billie Pieters en ik stotter. Ik beeen Biiiillllie en ik  
s-s-s-s-stotter.’ 

Als ik het zeg zónder te stotteren, word ik knalrood. Als-
of ik lieg tegen mijn spiegelbeeld. Als ik wel blijf hangen, 

De jongen die iedereen laat lachen.indd   7De jongen die iedereen laat lachen.indd   7 08-01-2021   10:2908-01-2021   10:29



8

word ik ook rood, omdat tegen jezelf stotteren in de spiegel 
best stom is. Maar mijn logopedist heeft gezegd dat ik moet 
oefenen. Dus dat doe ik. HEEL VAAK.

Deze ene zin zeg ik alleen hardop als ik in mijn eentje op 
mijn slaapkamer ben en nooit tegen andere mensen. Ik zou 
willen dat ik nooit zou hoeven uitleggen dat ik een spraak-
stoornis heb. Maar het helpt als nieuwe mensen het al we-
ten. Dan hoeven ze zich niet meer af te vragen wat er mis 
met me is. Sommige mensen doen er vreselijk lang over. Het 
is moeilijk om aan te zien hoe ze proberen hun gezicht in de 
plooi te houden. Je ziet aan hun blik dat ze nadenken over 
wat er aan de hand is. Ze vragen zich af of het een grap is. 
Was dat maar zo.

Dat oefen ik ook. Grappen. Ik ben DOL op grappen. 
Woorden op een andere manier gebruiken. Mensen ver-
rassen met een onverwachte wending. Lachen om mijn  
spiegelbeeld.

‘W-w-w-wat zeeegt een aaalpaca in de dierentuin a-a-a-
als hij je nieeet verstaat? L-l-lama zitten.’

Hoe kan ik grappig zijn als ik niet eens normaal kan pra-
ten? Het is niet makkelijk om een grap te vertellen als je niet 
uit je woorden komt. Ik verpest ze vaak zelf al. Heel irritant. 
Ik kijk soms wel urenlang naar cabaretiers op YouTube. Hoe 
soepel ze hun verhaal vertellen, hoe snel. De lachende gezich-
ten in het publiek. Ik probeer ze zo goed als ik kan na te doen. 
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Dat ik stotter, is niet altijd duidelijk. Soms lijkt het net 
alsof ik een hele lange pauze neem en soms lijkt het als-
of ik een woord zomaar heel lang zingend uitrek. Als-
of ik een wedstrijdje hou met mezelf hoelang ik over één 
woord kan doen. Vanmiddag liep ik vast op het woord 
‘citroenglazuur’. Ik dacht dat er nooit een eind aan zou 
komen. We hadden het over onze favoriete taarten. Ik 
deed er zo lang over dat taart met citroenglazuur me in-
eens niet meer zo lekker leek. Soms, als ik écht vastloop, 
raak ik geïrriteerd door de woorden zelf, alsof ze het  
expres doen.

Aisha, een vriendin van mijn zusje Chloe, was van-
daag op bezoek. Samen galoppeerden ze door de keu-
ken en maakten ze kataklop-geluiden. Chloe is gek op 
paarden. In haar kamer staan zo veel paardenknuffels en 
hangen zo veel paardenposters aan de muren dat ik er  
misselijk van word. Ik ben een beetje bang voor paarden, 
maar dat zou ik nooit tegen haar zeggen. Ik vermijd haar  
kamer gewoon. 

Aisha was nog nooit eerder bij ons thuis geweest. We aten 
spaghetti en tussendoor was ik een nieuwe grap aan het zin-
gen (‘M-m-m-met w-w-welke hand kun je het beste schrij-
ij-ij-ijven?’) toen Aisha vroeg: ‘Waarom praat jij zo?’ 

Recht voor zijn raap. Ze keek me strak aan boven haar 
bord dampende spaghetti.
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Chloe heeft het voor me uitgelegd. ‘Hij komt soms niet 
uit zijn woorden. Hij weet wel wat hij wil zeggen, maar 
het komt er verkeerd uit. Je moet gewoon wachten tot hij  
klaar is.’

Aisha dacht er even over na, slurpte haar spaghetti naar 
binnen en zei: ‘Ik vind het leuk.’ Dat was wel fijn. Ze lach-
te daarna ook om mijn grap: ‘Geen van beide, want j-j-je 
schrijft m-met een pen.’ Dat was nog fijner.

Aisha was tenminste eerlijk en vroeg het gewoon. Kinde-
ren reageren beter dan volwassenen. Ze vragen meteen naar 
mijn gestotter, net als Aisha, of ze negeren het. Dat is het fijn-
ste; als iemand het niet echt door lijkt te hebben en gewoon 
wacht tot ik klaar ben en begrijpt dat ik er uiteindelijk wel 
uit kom. Mam zegt dat een groot deel van de problemen op 
de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen haast hebben 
en dat ik mensen help door hen te dwingen wat meer geduld  
te hebben.

De problemen beginnen pas echt als kinderen door- 
hebben wat er met me is. Als ze beseffen dat ze het tegen me 
kunnen gebruiken of me ermee voor de gek kunnen houden. 
Meestal zie ik kinderen gekke bekken naar elkaar trekken 
of stiekem giechelen als ik iets probeer te zeggen. Maar als  
iemand ernaar vraagt, zoals Aisha, vind ik dat prima. Dat 
heb ik liever dan de frons-glimlach waarmee volwassenen 
me aan kijken als ik voor het eerst met hen praat. Een vrien-
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delijke glimlach en een gefronst voorhoofd. Ik heb er een 
hekel aan als mensen zo naar me kijken. Ik wil mensen écht 
laten lachen, zonder frons. Ik kan altijd zien wanneer het 
kwartje valt. Wanneer ze begrijpen dat het een spraakstoor-
nis is en geen keuze. Ze kijken bijna opgelucht, tevreden. 
Nu kunnen ze laten zien hoe goed ze met zoiets om kunnen 
gaan. In mijn ervaring zijn er vier soorten volwassenen:

1. De Aanspoorders

De Aanspoorders hebben een kalme glimlach op hun  
gezicht en zeggen steeds dingen als ‘Ga door’, ‘Interessant’ 
en ‘Ik snap het’. Aanspoorders zijn wel oké. Maar ze kunnen  
vervelend worden als ze te ver gaan. Bijvoorbeeld als ze  
zeggen: ‘Adem even diep in’ of ‘Ontspan’. Zeggen dat iemand 
moet ontspannen als diegene het zichtbaar moeilijk heeft, is 
hetzelfde als ‘Sneller!’ roepen naar iemand die achterna 
wordt gezeten door een tijger. Als je sneller zou kunnen, zou 
je het echt wel doen.

2. De Gedachtenlezers

Dit soort mensen komt het meeste voor. Ik vind hen heel 
irritant. Veel volwassenen gaan sowieso al op deze manier 
met kinderen om, zelfs met kinderen die niet stotteren. 
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Maar bij mij doen ze het ECHT vaak. Dit soort volwasse-
nen denkt precies te weten wat ik wil zeggen en maakt ‘heel 
behulpzaam’ mijn zinnen voor me af. Wat ze denken dat ik 
wil zeggen, klopt vaak voor geen meter. Meestal ga ik maar 
mee in hun versie van het gesprek, omdat ik het niet nog 
eens wil proberen. Ik ben zelfs een keer naar de wc gegaan 
terwijl ik helemaal niet hoefde. De mevrouw bij de kassa 
van de bioscoop dacht blijkbaar dat ik wilde vragen: ‘Weet 
u waar de wc’s zijn?’ Eigenlijk wilde ik vragen: ‘Weet u waar 
de popcorn ligt?’ Ze nam me meteen mee naar de wc’s, ook 
al hing er een gigantisch bord met een pijl, dus ben ik maar 
naar binnen gegaan. Uiteindelijk heb ik niet eens popcorn 
gekocht. Toen ik weer in mijn stoel ging zitten, heb ik tegen 
mam gezegd dat ik me had bedacht. Ze zei dat ik maar een 
‘rare vogel’ was. Dat gebeurt ook als je stottert. Mensen 
denken dat je dom of raar bent.

3.  De Grappenmakers 

De ergste groep mensen. Dit zijn de volwassenen die niet 
weten wat ze moeten doen en me daarom voor de grap na-
doen. Dit gebeurt vaker dan je zou denken, geloof mij maar. 
Laatst ging ik naar de winkel en moest ik een oude man met 
een bruine pet vragen of hij mij de chocomel kon aan geven 
waar ik niet bij kon. Hij antwoordde met ‘J-j-j-j-j-ja, natuur-
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lijk’ en lachte omdat hij dacht dat hij grappig was. Ik weet 
niet waarom een volwassene zoiets zou doen. Ik was zo ver-
baasd dat ik niet eens boos werd. Toch voelde ik me rot.

4.  De Wachters 

De beste categorie. Hier moet je proberen bij te horen als je 
ooit een stotteraar ontmoet. Dit zijn de zeldzame mensen 
die het niet erg vinden te wachten en die net zo lang blijven 
staan totdat ik eruit heb gegooid waarop ik was vastgelopen. 
Meestal een nieuwe grap. Het kan lang duren voordat ik een 
grap heb verteld, al is hij nog zo kort. Zo werkt het ongeveer: 
hoe liever ik iets wil zeggen, hoe meer mijn stem me tegen-
houdt. Dat is op zichzelf al een soort slechte grap.

Natuurlijk heb je niet alle Wachters graag tegenover je. 
Je hebt geen idee hoe overduidelijk je kunt zien dat iemand 
staat te wachten terwijl diegene dat eigenlijk niet wil. Dat is 
erg moeilijk. Dan wil ik het liefst zeggen: ‘Ga maar gewoon 
doen wat je wil doen. Dit is voor niemand leuk.’ Maar dat 
zeg ik niet, want daar zou ik nog langer over doen dan over 
de zin waar ik op vast blijf hangen.

Op het moment dat ik me weer naar de spiegel draai om nog 
een poging te doen (‘Ik ben B-B-B-B…’) verschijnt mams 
hoofd in de deuropening.
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‘Tegen wie praat je, Billie?’ vraagt ze.
‘N-n-niemand,’ antwoord ik terwijl ik naar mijn spiegel-

beeld wijs.
‘Goh, kon die spiegel maar praten! Wat die wel niet alle-

maal van je te horen heeft gekregen!’
‘W-w-wat ik tegen de spiegel zeg, is tussen mij en de spie-

gel. Begrepen?’ zeg ik met mijn beste gangsterstem. Mam 
is een goede Wachter. Maar ze heeft natuurlijk ook veel  
kunnen oefenen.

‘Nou, je hebt nog tien minuten om met je spiegel te klet-
sen, oké? Dan is het bedtijd. Morgen wordt een belangrij-
ke dag, je kunt je nachtrust goed gebruiken.’ Ze knipoogt 
naar me en haar hoofd verdwijnt uit de deuropening. Was ik 
maar normaal, dan zou het makkelijk zijn om naar het Ban-
nink Lyceum te gaan. Ik ga alles proberen wat ik kan beden-
ken om van mijn gestotter af te komen en net zo normaal te 
worden als iedereen. Misschien zelfs béter dan iedereen. Stel 
je eens voor: ik zou populair kunnen worden.

‘Ken je Billie Pieters? Hij is geweldig en SUPERgrappig.’
‘Ja, iedereen wil bevriend zijn met Billie Pieters. Ik denk 

dat hij later beroemd wordt.’
‘Vertel nog eens een grap, Billie, kom op!’
Iedereen komt om me heen staan in de pauze, wil graag 

vrienden met me zijn, luistert enthousiast naar mijn grap-
pen… als ik van mijn stotter af kan komen. Ik wil er niet aan 
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denken hoe mijn leven op het Bannink eruit gaat zien als me 
dat niet lukt.

Ik heb een lijst gemaakt van alle dingen die ik ga probe-
ren te zeggen als een normale elfjarige. Ik maak graag lijstjes 
voor alles. Ik heb een supercool schriftje in de vorm van een 
raket, de perfecte vorm. Ik hang de papiertjes op het prik-
bord in mijn kamer en streep telkens iets van het lijstje af 
als ik het heb gedaan, of schrijf er iets bij als ik iets nieuws 
heb bedacht. Mijn prikbord hangt bomvol. Ik denk dat ik 
binnenkort een nieuwe nodig heb. Misschien vraag ik er  
wel een voor mijn verjaardag. Hier een aantal van mijn  
favoriete lijstjes:

GRAPPEN TOP TIEN

Dit lijstje verandert continu. Op het moment staat deze grap 
bovenaan:
1. Hoe noem je een koe die morst? Een knoei.

ZO MAAK JE CHLOE AAN HET HUILEN

Dit lijkt een gemene lijst, maar zo is hij niet bedoeld. Chloe 
huilt gewoon om de domste dingen. Toen ik me een keer 
verveelde, heb ik er een lijstje van gemaakt. Ik moet altijd 
lachen als ik hem lees. Dit is nu de top drie:
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1. Een scheet laten en zeggen dat zij het was.
2.  Tegen haar zeggen dat eenhoorns niet bestaan.
3.  Een van haar knuffels aanraken met mijn blote voet.

Dit is mijn nieuwste en belangrijkste lijstje:

MANIEREN OM VAN MIJN STOTTER 
AF TE KOMEN

1.  Oefenen voor de spiegel

Dit is de belangrijkste tip van Joke, mijn logopedist. Ze is erg 
aardig, maar de sessies hebben nog niet geholpen. Sinds 
mijn zevende ga ik één keer per maand naar Joke. Toen ik 
vijf was, begon ik met stotteren. Mam denkt dat het begon 
toen ik bijna verdronk in het zwembad. Ik weet niet zeker of 
ik me echt kan herinneren dat ik onder water was of dat ik 
een herinnering heb verzonnen. Net zoals wanneer je je iets  
herinnert van een foto, maar niet uit het echte leven. Of 
wanneer je een verhaal al zo vaak hebt gehoord dat je denkt 
dat je erbij was, terwijl dat niet zo is. Dat ik met mijn voeten 
naar de bodem van het zwembad zoek, maar die niet kan 
vinden. Paniek. Trappelende benen om me heen en de ge-
dempte geluiden van de mensen boven water. Ik hou nog 
steeds niet van zwemmen.
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Mama denkt dat ik de dag erna ben gaan stotteren. Dat 
heeft ze Joke verteld. Blijkbaar stotterde mijn overgroot-
vader ook. Joke zegt dat het soms in de familie lijkt te zit-
ten. Daarom geeft mam de schuld altijd aan een zwembad 
en een overgrootvader die ik nooit heb gekend. Ik weet het 
zo net niet. Ik heb filmpjes van mezelf gezien van vroeger. 
Dat ik de ringen droeg toen pap en mam gingen trouwen, 
toen was ik drie. Ik droeg zo’n klein colbertje. Er is ook een 
filmpje van toen ik vier was en pap een grap vertelde. Papa 
zegt dat ik grappen al leuk vond voordat ik ze kon begrijpen. 
In het filmpje zeg ik: ‘Klop, klop.’ Achter de camera hoor je 
pap antwoorden: ‘Wie is daar?’ Daarna zeg ik: ‘P-poepie’ en 
begin ik heel hard te lachen. Ik reageer niet eens meer als 
pap zegt: ‘Poepie wie?’ Ik rol over de vloer van het lachen 
omdat ik denk dat dat de grap is, ook al slaat het nergens 
op. Pap zegt dat het woord ‘poep’ me altijd de slappe lach 
bezorgde. Dat moet voor iedereen vervelend zijn geweest. Ik 
ben blij dat ik nu ouder ben en dat mijn grappen beter zijn  
geworden, ook al vertel ik ze niet vaak aan mensen. En pap 
zou me nu absoluut niet meer mogen filmen!

Ik denk dat ik de stotter op die filmpjes al hoor. Het is 
alleen erger geworden toen ik vijf was. Joke denkt dat het 
‘sterker’ is geworden toen Chloe leerde praten. (Ze zegt  
altijd ‘sterker’ in plaats van ‘erger’. Ik denk dat ze niet wil dat 
ik mijn gestotter als iets negatiefs zie, ook al is het dat wel. 
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Sterk klinkt beter dan erg.) Toen was de kans dat ik werd 
onderbroken groter. Het klinkt logischer dan het voorval 
in het zwembad, vind ik. Ik denk dat mama niet wil dat ik 
Chloe de schuld geef. Het is gemakkelijker om een zwem-
bad of een overgrootvader de schuld te geven. Toen ik zes 
was, is het een tijdje weggeweest, maar het stotteren is toch 
weer teruggekomen. Toen zijn we naar Joke gegaan. Ik praat 
nu al zo’n twee jaar tegen mezelf in de spiegel, dus je zou 
denken dat, als het zou werken, het nu al wel geholpen had. 
Maar misschien helpt het wél echt en wordt het erger als 
ik niet meer gezellig tegen mezelf klets! Dat risico ga ik  
niet lopen. 

2.  Het boek ‘Leven zonder te stotteren’ van  
Sophie Bel lezen 

Ik was samen met mam in de winkel om schoolspullen en 
boeken te kopen en heb het boek stiekem gekocht met mijn 
boekenbon toen mam op de wc zat. Ik wil niet dat mam 
weet hoe hard ik probeer van mijn stotter af te komen. Ze 
zou zich alleen maar zorgen maken en er met me over willen 
praten. Het was het enige boek over stotteren dat ik in de 
hele winkel kon vinden. Ik probeerde normaal te doen toen 
ze terugkwam van de wc, maar mijn gezicht vertrok hele-
maal en ik liep onderweg naar buiten tegen een rek aan. Ik 
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stootte een enorme kartonnen muis en heel veel boeken om. 
Mam noemde me een ‘stuntel’ en we moesten alle boeken 
weer opstapelen. Morgen ga ik beginnen met lezen.

3. Een kruidenthee drinken die ik online heb  
gevonden: Matricaria Recutita

(Probeer dat maar eens te zeggen als je stottert. Heb ik ge-
daan… ging niet goed.) Ik heb erover gelezen in een blog 
van ene John, hij stottert ook. Hij zegt dat het ‘overprikkelde 
hersenen’ tot rust brengt. Misschien heb ik daar wel last van. 
Ik ga de thee een maand lang elke dag drinken. Maar ik 
moet eerst een winkel zien te vinden die hem verkoopt. Ik 
ben al bij twee supermarkten geweest, maar daar hadden ze 
de thee niet. Ik heb mijn zakgeld opgespaard.

4. Bidden tot de spraakgoden dat Joke een magisch  
geneesmiddel vindt

Dit is niet echt realistisch, want dat is niet wat een logo pedist 
doet. Ze kunnen een stotteraar niet beter maken, maar hem 
wel leren ermee om te gaan. Ze geven je opdrachten en 
ademhalingsoefeningen en vragen wat je moeilijk vindt. 
Niet alleen wat je moeilijk vindt om te zeggen, maar over  
het algemeen.
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Joke is heel vrolijk en aardig. Ze heeft krullerig haar dat 
al een beetje grijs wordt en ze heeft altijd kettingen om die 
eruitzien als grote, kleurrijke snoepjes. Tot nu toe gaat het 
nog niet veel beter met mijn gestotter, ook al kom ik al ja-
ren bij haar. Misschien moet ik niet alleen bidden, maar 
ook het huiswerk doen dat Joke me meegeeft. De vorige 
keer heeft ze me een boekje gegeven met allerlei persona-
ges. Het is de bedoeling dat ze me helpen onthouden wat 
ik kan doen om minder te stotteren tijdens het praten. Ze 
worden de Babbelaars genoemd. Bij elke techniek hoort een  
ander personage:

• Sloompie is een soort worm die je eraan herinnert het 
rustig aan te doen. Niet echt een originele naam, of wel?

• Softie (ook al zo geweldig) zegt dat je zachte klanken 
moet maken. Je creëert een zachte klank door te probe-
ren om de sterke medeklinkers aan het begin van een 
woord niet uit te spreken. Alsof je te lui of te moe bent 
om het goed uit te spreken. Probeer maar eens ‘bal’ te 
zeggen zonder de ‘b’-klank, maar het woord alsnog als 
‘bal’ te laten klinken. Raar, hè?

• Soepele Sam voegt een lange ‘uh’ aan je woorden toe. Als 
je altijd vastloopt op woorden die beginnen met een ‘s’, 
zet je er ‘uh’ voor. Bijvoorbeeld: uhslang in plaats van 
slang. Joke zegt dat mensen het niet eens merken als je  
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dit doet, maar het lijkt mij erg opvallend. Waarom is  
‘uh-slang’ beter dan ‘s-s-s-slang’? Ik wil gewoon ‘slang’  
kunnen zeggen, net als iedereen.

In het boekje staan plaatjes van de personages. Softie is net 
een gigantische sneeuwbal met een blauwe sjaal. Soepele 
Sam is bedoeld als ‘toffe gozer’. Wie zegt er nou ‘gozer’? Pff. 
Soms denk ik dat de volwassenen die dit soort woorden be-
denken een kind nodig hebben als redacteur, zodat ze niets 
stoms zeggen, zoals ‘toffe gozer’. Ik vind de Babbelaars eer-
lijk gezegd een beetje kinderachtig, maar Joke is er dol op. Ik 
vraag me af of ze het nog steeds over hen zal hebben als ik 
twaalf ben. Dat hoop ik niet. Ik wil op de middelbare school 
niet nog steeds aan Sloompie en Softie denken. 

Morgen moet ik mijn eerste dag op het Bannink  
Lyceum zien te overleven. Was er maar een manier waar-
op ik ervoor kon zorgen dat ik niet hoef te praten. Mis-
schien kan ik communiceren met gebaren, net als Charlie  
Chaplin. Dat gaat vast goed met een stel boze tieners. ‘Doe  
me geen pijn. Ik ben klein en zwak!’ uitbeelden terwijl ze mijn  
hersenen inslaan.

Ik kan in elk geval ergens met een schone lei beginnen. Ik 
kan zijn wie ik wil zijn, niemand kent me. Misschien wordt 
het wel helemaal anders en maak ik veel vrienden en heeft 
niemand door dat ik stotter. Maar ik ben ook doodsbang, 
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omdat hier nog meer kinderen zijn die me kunnen uitlachen 
dan op de basisschool.

In groep acht was iedereen min of meer aan me gewend 
geraakt. Voor hen klonk ik normaal, dus kon ik het vaak 
loslaten. Mijn juf dat jaar, juf Jannie, ging er prima mee om. 
Ze gaf altijd dezelfde kinderen de beurt, dat was fijn (want 
ze gaf mij bijna nooit de beurt) en ze vond het niet erg als 
ik zat te drummen met mijn potloden (meester Alfred van 
het jaar ervoor vond het vreselijk! Hij zei dingen als: ‘Billie 
Pieters, voor de tiende keer: hou op met die herrie!’). Groep 
acht was geweldig omdat ik de oudste was (niet de grootste, 
want ik ben nogal klein, maar in elk geval de oudste). De 
kinderen uit de klas boven ons waren naar de middelbare, 
dus ik werd niet meer geduwd in de rij in de kantine. Ik 
mocht tijdens bijeenkomsten op de speciale banken voor 
groep acht zitten en tijdens de pauze mochten we in het  
bandenpark spelen.

Aaron was mijn beste vriend op de basisschool. Nou ja, 
soort van. Ik weet niet of ik zijn beste vriend was, maar hij 
was in elk geval de mijne. Hij was elke donderdag na school 
bij ons omdat mijn moeder bevriend is met zijn moeder. Hij 
moest dus eigenlijk wel vrienden worden met mij, maar ik 
denk niet dat hij dat erg vond. We oefenden altijd in de tuin 
op strafschoppen schieten.

Toen mam en ik het Bannink Lyceum als eerste keuze 
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invulden op het inschrijfformulier, voelde ik me fantastisch, 
ook al ging de rest van mijn klas naar het Heuvelcollege.

‘Ga je Aaron niet missen?’ vroeg mam voordat ze het  
formulier opstuurde.

‘Ik bliiijf Aaron toch zien. Je ziiiet zijn m-m-moeder zo 
vaak.’

‘Dat is waar, schat. Ik wil gewoon niet dat je je alleen voelt 
op je nieuwe school.’

Ik heb niet gezegd dat ik me sowieso altijd alleen voel. 
Dat Aaron op school niet echt met me optrok. Niemand  
eigenlijk. Hij probeerde in de pauze bij de coole groep te  
horen. Ze hingen altijd rond bij de trappen en hadden het 
over YouTubers, terwijl ik basketbalde met kinderen uit 
groep zeven. Daarom heb ik voor het Bannink gekozen, zo-
dat ik opnieuw kan beginnen en niemand meer hoef te zien. 
Ik heb ook niet tegen mam gezegd dat Aaron op donderdag 
niet meer langs wil komen na school.

Op de laatste schooldag kwam hij naar me toe terwijl 
iedereen op elkaars shirt aan het schrijven was. ‘Aangezien 
we nu allebei naar een andere middelbare gaan, lijkt het 
me beter dat we nieuwe vrienden proberen te maken. En ik 
mag van mam op donderdag voortaan thuisblijven als ze er 
niet is, dus dan zien we elkaar niet echt meer. Succes op het  
Bannink!’

‘O, oké,’ zei ik, ‘z-z-z-zal iiik iets op jjje ssshirt…’ maar hij 
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was alweer onderweg naar de coole groep. Maar hij is nooit 
gemeen tegen me geweest, niet echt, en hij heeft me nooit 
uitgelachen om mijn gestotter.

Andere kinderen deden dat soms wel als ik moest voor-
lezen in de klas of toen ik als schaap ‘bèèèh’ moest zeggen 
tijdens het kersttoneelstuk. Juf Jannie vond het de ideale rol 
voor mij. Ze wist dat ik van grappen hou, dus vroeg ze me 
een paar grappen te bedenken voor het schaap in het kerst-
verhaal. Het was een goed idee, want het schaap zei telkens 
‘bèèèh’ tegen alles en iedereen en het klonk altijd logisch. 
Wanneer Maria bijvoorbeeld vroeg: ‘Waar is Jozef? Is hij in 
de herberg?’, dan wees ik naar de herberg en zei ik, als grap-
je, ‘herbèèèh’, maar ik struikelde al over de ‘h’, dus het leek 
nergens op.

Alle kinderen uit de klas giechelden. Ik denk dat zelfs een 
aantal vaders en moeders stiekem moesten lachen. Dat was 
een van de ergste dagen op school en ik moest er de hele 
kerst nog aan denken. Al die mensen die niet om mijn grap 
lachen, maar om mij, met gemene gezichten en rollende 
ogen. Maar Aaron was anders. Ik keek vanachter mijn scha-
penmasker naar hem en hij stond gewoon te wachten totdat 
ik mijn ‘baaa’ afmaakte. Daarom was hij mijn beste vriend. 
Het is ook een van de redenen dat ik naar een nieuwe plek 
wil, waar niemand zich het kerstverhaal herinnert, of alle 
andere momenten dat ik niet uit mijn woorden kwam. Mis-
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schien vind ik op die plek wel meer mensen zoals Aaron, die 
niet meelachen.

Dat is mijn grootste angst voor het Bannink Lyceum. Dat 
iedereen me uitlacht. Ik wil dat ze mét me lachen, om mijn 
grappen, niet om mijzelf. Maar ik kan geen grappen ver-
tellen zolang ik stotter. Als ik dat wel doe, lachen ze om de 
verkeerde redenen, net als tijdens het kerstverhaal. Dan zou 
ik zelf de grap zijn.

Maar ze kunnen niet lachen om mijn stem als ze die niet 
horen, toch? Daarom ga ik proberen niets te zeggen. Geen 
woord. Totdat ik de lijst heb afgewerkt. Totdat mijn stotter 
weg is en ik niet Billie Pieters ben, de jongen die stottert, 
maar Billie Pieters, de grappigste jongen van de school.

Wens me maar succes.
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