LOGBOEK VAN BRAM BOTERMANS

door Jeff Kinney

De Fontein Jeugd

VOOR MAM, pap, RE, SCOTT EN PATRICK

SEPTEMBER

Dinsdag
Om te beginnen: dit is een LOGBOEK, geen
dagboek. Ik weet dat het er wel op lijkt, maar
toen mam dit ding ging kopen, heb ik haar
DUIDELIJK gezegd dat er geen ‘dagboek’ op
mocht staan.
Heel fijn. Daar zit ik op te wachten, dat de een
of andere zak me betrapt met dit boek onder mijn
arm en het verkeerde idee krijgt.

En ik wil meteen nog iets anders duidelijk maken:
mam heeft dit bedacht, ik niet. Maar als ze denkt
dat ik nu mijn ‘gevoelens’ ga opschrijven of zoiets,
dan is ze gek. Dus verwacht geen ‘Lief Dagboek’
zus en ‘Lief Dagboek’ zo.
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Ik werk hier alleen maar aan mee omdat ik later,
als ik rijk en beroemd ben, wel wat anders te doen
heb dan de hele dag allerlei stomme vragen te
beantwoorden. Dus dan is dit boek wel handig.

Zoals ik al zei: ik word later beroemd. Maar
voorlopig zit ik nog opgescheept met een stelletje
sukkels.
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Voor alle duidelijkheid: ik vind de brugklas de allerstomste uitvinding ooit. Je hebt kinderen zoals
ik, die hun groeispurt nog moeten krijgen, tussen
van die gorilla’s die zich twee keer per dag moeten
scheren.

En dan vragen ze zich af waarom pesten zo’n
groot probleem is in de brugklas.
Als het aan mij lag, zou je lengte bepalen in
welke klas je zit, en niet je leeftijd. Maar aan
de andere kant: dan zouden kinderen als Guppie
nog steeds in groep drie zitten.
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Vandaag is de eerste schooldag en we zitten te
wachten tot de leraar eindelijk de klassenplattegrond heeft ingevuld. Dus ik dacht: ik kan net zo
goed iets in dit boek schrijven om de tijd door te
komen.
Laat me je trouwens een goede raad geven: let
tijdens de eerste schooldag goed op waar je gaat
zitten. Je loopt het lokaal binnen en dropt je
spullen op het eerste het beste tafeltje en voor je
het weet zegt de leraar:

Bij dit vak zit ik dus ingeklemd tussen Chris
Huisman (voor me) en Leo Jacobs (achter me).
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Jasper Bril kwam laat binnen en ging bijna rechts
van me zitten, maar gelukkig kon ik dat op het
nippertje voorkomen.

Het volgende lesuur moet ik gewoon gelijk tussen
een stelletje lekkere meiden gaan zitten. Maar ja,
dat zou wel bewijzen dat ik niks heb geleerd van
vorig jaar.
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Man, wat is er toch aan de hand met de meiden?
Op de basisschool was het heel wat makkelijker.
Daar kreeg de beste hardloper van de klas alle
meisjes.
In groep acht was dat Ronnie Ruiters.

Tegenwoordig is het heel wat ingewikkelder. Nu
gaat het om de kleren die je draagt, hoe rijk je
bent en of je een lekker kontje hebt of iets dergelijks. En lui als Ronnie Ruiters krabben zich op
het achterhoofd en vragen zich af wat er in godsnaam is gebeurd.
In mijn jaar is Bas van der Vaart de populairste jongen. Ik baal er echt van. Ik heb meisjes
ALTIJD leuk gevonden, terwijl jongens als Bas
pas de laatste jaren zijn bijgedraaid.
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