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Mijn eerste uitvinding

Hallo, ik ben Stijn van Veen. Welkom in mijn leven! Je 
bent precies op tijd, want ik heb net mijn eerste 
uitvinding gedaan: ik ben uitvinder!

Toen ik vanmorgen om 07.30 uur opstond, was ik 
nog gewoon Stijn van Veen. Ik had zoals altijd genoeg 
ideeën ín mijn hoofd, maar die kwamen er niet úít. 
Meer een ínvinder dus!

07.34 uur. Ik keek in de spiegel. Ik zag het hoofd dat 
ik iedere ochtend in de badkamerspiegel tegenkom. 
Niks bijzonders. Twee groene ogen, een kleine neus 
met een paar sproeten en daaronder een kleine mond. 
Dat ben ik. Mijn moeder vind dat ik 
een grote mond heb, maar dat is 
natuurlijk onzin.

Ik kamde met twee handen tegelijk 
door mijn wilde haarbos. Ik heb rood 
haar. Niet een beetje rood, maar echt 
vuurrood. Dat komt door mijn vader, 
die is ook rood. Hij zegt dat het de 
schuld is van opa.
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07.37 uur. Ik gooide een flinke plens koud water in 
mijn gezicht en wreef mijn ooghoeken schoon. 

07.38 uur. Ik deed een 
flinke klodder tandpasta 
op mijn tandenborstel 
en begon met poetsen. 
Als vanzelf begon ik te 
neuriën. Iedereen die  
ik ken, neuriet bij het 
tandenpoetsen. Behalve 
mijn broer van zestien. Hij gromt bij het poetsen. Hij 
gromt bij alles.

07.41 uur. Ik nam een slokje water en spoelde mijn 
mond. Niet achterover met veel gegorgel, zoals in 
films, maar gewoon voorover zonder geluid. De 
tweede slok was veel groter. Dan kon ik meteen de 
wastafel schoon spugen. De derde slok slikte ik door.

07.43 uur. Vlak voordat ik de badkamer uit stapte, 
keek ik nog één keer in de spiegel. Dat was nieuw. 
Eerst liep ik na de derde slok altijd direct de badkamer 
uit. Maar vorige maand is dat veranderd. Ik weet nog 
precies welke dag het was. Het was de dag nadat  
Fleur bij ons in de klas kwam. Meester Breezand had 
aangekondigd dat er een nieuw meisje bij zou komen, 
maar ik had nauwelijks naar hem geluisterd. We 
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hebben wel meer meisjes in de klas en 
dat is niet iets om lang over te praten. 
En toen kwam zij binnen. Fleur. Sinds 
die dag kijk ik om dertien over half acht 
altijd nog even extra goed in de spiegel.

07.51 uur. ‘Stijn schiet eens op, je moet 
al bijna naar school!’ Dat was mijn 
vader. Toen ik beneden kwam, hoorde 
ik nog net zijn auto wegrijden. 

Mijn moeder stond met een huilende 
Roos op haar arm bij het raam. 

Roos is mijn zusje van tien. Tien 
weken. Ze huilt de hele dag en toch is ze 
het liefste wat ik ooit gekregen heb. Nog 
liever dan Trash. Dat is mijn hond. Ook lief, maar hij 
luistert niet naar mij. Roos wel. Ik denk dat Roos juist 
heel graag naar mij luistert, want als ze mij hoort… is 
ze stil!

‘Dag Roos!’ riep ik. ‘Heb je lekker geslapen?’ 
Roos stopte direct met 

huilen.
‘Was het maar waar,’ 

zuchtte mijn moeder, ‘ze 
heeft de hele nacht liggen 
spoken.’

Roos begon weer te 
jammeren.
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‘Spoken bestaan niet, zusje.’ 
Roos werd weer stil. Ik weet zeker dat ze naar me 

luisterde. 
Ik propte een halve boterham in mijn mond en 

spoelde hem weg met een glas melk. 
Roos huilde nog steeds niet. Maar dat kwam omdat 

mijn moeder ook een manier had om haar stil te 
houden. Twee manieren eigenlijk. Twee borsten.

07.59 uur. Grrm! Dat was Rom, 
mijn broer, die binnenkwam. Hij 
praatte nooit in hele zinnen. Maar 
mijn moeder begreep hem vaak 
wel.

‘Bijna acht uur,’ antwoordde ze.
Hij pakte een appel uit de 

schaal en liep de keuken weer uit.
‘Veel plezier op school!’ riep 

mijn moeder hem na.
Uit de hal kwam nog een 

vreemd grommend geluid.

08.04 uur. 
‘Moet jij niet naar school?’ Mijn 

moeder legde Roos tegen haar 
schouder en klopte op haar rug. Roos liet een boer en 
begon meteen weer te huilen.

‘Ik moet eerst nog even naar de wc,’ zei ik. 
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Ik zit graag op de wc, ook als 
ik helemaal niet hoef. De wc is 
mijn lievelingsplek om na te 
denken.

08.06 uur. Dit was het moment! 
Ik weet niet of de tijd precies 
klopt hoor, maar ik ging met 
mijn broek nog aan op de wc-
bril zitten. Ik pakte een oude 
Donald Duck uit het mandje. 
Toen las ik: Archimedes zat in bad toen hij zijn 
uitvinding deed. Eureka! Hij sprong omhoog en rende 
naakt naar buiten.

Ik zat dus op de wc en ik sprong ook omhoog. Dat 
was het. Ik bedacht het niet, het schoot zomaar in 
mijn hoofd. Ik word uitvinder. Stijn van Veen. 
Uitvinder.



08.08 uur. Ik rende de straat op. Niet naakt hoor, ik 
had mijn broek immers niet uitgehad. Ik riep ook niet 
‘eureka’ of zoiets. Ik rende omdat ik haast had, want 
school begint om half negen.

08.35 uur. Meester Breezand keek verstoord op toen 
ik binnenkwam. ‘Weer te laat, Stijn,’ mopperde hij. 
‘Het is elke dag hetzelfde liedje, wanneer verander jij 
nou eens?’ 

Hij had natuurlijk geen idee hoeveel ik veranderd 
was. Maar dit was waarschijnlijk niet het goede 
moment om dat te vertellen. 
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