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VERBODEN TE LACHEN

In het land waar Wikke woont, 
mag niet gelachen worden. 
Ja, je hoort het goed. 
Niemand mag er laten zien dat hij vrolijk is.
Je hoort nergens een gezellig hihihi. 
Of een blij hahaha. 
Zachtjes grinniken mag niet. 
Giechelen is ook al verboden. 
Heb je een brede grijns op je gezicht? 
Dan krijg je een flinke bekeuring.
Zelfs met een glimlach om je mond 
kun je zomaar een boete krijgen.

En dan heb ik het nog niet eens 
gehad over de schaterlach.
Wie dat overkomt, heeft heel veel pech. 
Want op schaterlachen staat de hoogste straf. 
De pechvogel gaat naar een cel in de 
gevangenis. Daar moet hij dag en nacht 
naar grappige dingen kijken. 

Clowns uit het hele land komen langs. 
Ze springen, ze vallen. Ze dansen, ze hopsen. 
Ze maken de gekste grappen. 
O wee, als de gevangene lacht. 
Dan wordt hij gekieteld. 
Net zo lang tot hij stopt met lachen. 
En probeer maar eens om niet te lachen als 
je gekieteld wordt. Dat is niet makkelijk. 
Soms duurt het kietelen wel tien dagen! 
Daarom let iedereen in het land waar 
Wikke woont goed op. 
Niemand kijkt vrolijk. Niemand lacht.



WIKKE

Wikke zit op zijn kamer. 
Hij kijkt naar de televisie. 
Hij ziet een man met een voetbal. 
Die man is de beste voetballer van het land.
Met zijn elftal is hij kampioen geworden. 
Hij tilt een enorme beker van goud 
hoog boven zijn hoofd.
Maar zijn gezicht staat somber. 
Het lijkt wel alsof hij helemaal niet blij is. 
Alsof hij een voetbal opgegeten heeft. 
Of schoenen draagt die veel te klein zijn. 
Of in de poep gevallen is. 
Wikke zucht. 
Wat is het vreemd, denkt hij. 
Mensen voelen zich blij, maar ze kijken sip. 
Dat klopt toch niet? 
Als je angstig bent, dan kijk je bang. 
Wanneer je droevig bent, kijk je verdrietig. 
En wat gebeurt er in dit land als je blij bent? 
Tja, dan kijk je sip.

Dit gaat zo niet langer, 
besluit Wikke. 
Ik moet iets verzinnen. 
Ik weet nog niet wat, maar ik ga ervoor 
zorgen dat dit land vrolijk wordt!



BIJ DE BURGEMEESTER

De volgende dag staat Wikke vroeg op. 
Hij heeft de hele nacht nagedacht. 
Nu weet hij wat hij moet doen. 
Hij gaat naar de burgemeester. 
Als er iemand is die kan helpen, is hij het wel. 
Een halfuur later staat Wikke voor de 
deur van het stadhuis. 
Net als hij aan wil bellen, zwaait de deur open. 
In plaats van op de bel, drukt hij met zijn 
vinger in de buik van de burgemeester! 

‘Sorry, meneer de burgemeester!’ 
zegt Wikke geschrokken. 
‘Dat was niet de bedoeling.’ 
De burgemeester kijkt nors. 
Toch zegt hij vriendelijk: 
‘Geeft niet hoor, jongen. Geeft niet. Wat kom 
je hier doen, behalve mij in mijn buik prikken? 
Kan ik je ergens mee helpen?’ 
Wikke zucht eens diep. 
Dan zegt hij: ‘Ja, meneer. Er is iets waar u 
me mee kunt helpen. Het zit namelijk zo. 
U weet natuurlijk dat lachen hier verboden is.’ 
De burgemeester knikt. 
‘Nou, ik vind dat raar,’ zegt Wikke. 
‘Sippe mensen kijken sip, 
maar blije mensen kijken óók sip. 
Zo weet je toch nooit hoe iemand zich voelt? 
Het is gewoon niet normaal! 
U bent een belangrijk man. Kunt u er 
niet voor zorgen dat we mogen lachen?’
De burgemeester kijkt Wikke een tijdlang aan. 
Hij krabt onder zijn kin. 



Dan zegt hij: ‘Het is een lastige zaak. 
Heel lastig. Ik zou je best willen helpen. 
Als ik dat kon, tenminste. Maar dat is het 
probleem. Ik kan niets voor je doen.
De koning heeft besloten dat lachen niet mag. 
En wat de koning zegt, dat gebeurt!’ 
‘Ja maar…,’ probeert Wikke nog. 
‘Niks te maren, jongen. Het spijt me.’ 
De burgemeester kijkt op zijn horloge. 
‘Het is al laat. Ik moet weer aan het werk. 
Tot ziens, jongeman.’ 
Met een klap sluit hij de deur. 

BIJ DE MINISTER

Wikke is verdrietig. Hij had zo gehoopt 
dat de burgemeester hem kon helpen. 
Niet dus. 
Hij gaat op een trapje zitten om na te denken.
Opeens roept hij uit: ‘De minister! 
Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. 
De minister praat vaak met de koning. 
Híj kan me helpen!’

Die middag loopt Wikke het kantoor van de 
minister binnen. De man is druk aan het werk. 
Om hem heen liggen hoge stapels papier. 
Hij kijkt niet op als Wikke voor zijn 
bureau gaat staan. 
‘Meneer de minister, mag ik u wat vragen?’ 
vraagt Wikke beleefd. 
De minister werkt ingespannen door. 
Hij hoort helemaal niets. 
Wikke probeert het nog een keer, 
iets harder nu. 



‘Meneer de minister? Hallo!’ 
Geen reactie. 
Zachtjes loopt Wikke om het grote bureau 
heen. Hij gaat vlak naast de minister staan. 
Dan schreeuwt hij zo hard als hij kan in zijn oor: 
‘Hallo! Meneer de minister. Hoort u mij?’ 

Alsof hij door een krokodil is gebeten, 
springt de minister uit zijn stoel. 
Hij komt boven op zijn bureau terecht. 
Alle papieren vliegen door de lucht. 
De mooie hoge stapels zijn in 
één klap verdwenen. 
De minister kijkt Wikke verschrikt aan. 

‘Waarom deed je dat? Wie ben jij? 
Wat kom je hier doen?’ 
‘Ik eh, u was eh, ik wilde… het spijt me,’ 
stamelt Wikke terwijl hij rood kleurt. 
‘Ik wilde u niet laten schrikken. Echt niet. 
U was ook zo druk aan het werk. 
U hoorde en zag mij helemaal niet.’
‘Ik hoorde je maar al te goed,’ 
moppert de minister. 
‘Wat kan jij schreeuwen, zeg. 
Dit mag je nooit, maar dan ook nooit meer 
doen. Bij niemand. Beloof je dat?’ 
‘Dat beloof ik,’ antwoordt Wikke en 
hij kijkt naar de rommel in het kantoor. 
‘Ik zal u helpen met opruimen.’

Even later liggen alle papieren weer in 
nette stapels op het bureau. 
De minister gaat op zijn stoel zitten. 
‘Zo,’ zegt hij, ‘vertel nu maar eens 
waarom je mij komt storen.’ 
Wikke begint te vertellen. 



Over de voetballer op televisie. 
Over alle sombere gezichten. 
Over zijn wens om iedereen vrolijk te zien. 
En over de burgemeester die hem 
niet kan helpen. 
De minister luistert. 
Dan vraagt hij: 
‘En jij denkt dat ik je wel kan helpen?’ 
Wikke knikt. 
‘Ja, natuurlijk. U ziet de koning toch vaak? 
U kunt met hem praten. 
U kunt hem vragen of we weer mogen lachen!’

De minister schudt zijn hoofd. 
‘Denk je soms dat ik gek ben? 
De koning is een heel strenge man. 
Hij wordt ontzettend snel kwaad. 
Als ik hem boos maak, 
ontslaat hij me misschien. 
Dan heb ik geen werk meer. 
Trouwens, ik weet zeker dat de koning nee zegt. 
Stel je eens voor dat jij zou mogen lachen. 

Dan komt morgen jouw beste vriendje. 
Die wil ook lachen. En overmorgen de tante 
van de buurman. En het nichtje van de bakker. 
De hond van de slager. Dan is het hek van 
de dam. Nee, nee, daar kan de koning 
niet aan beginnen.’ 

‘Maar het is juist de bedoeling dat iedereen 
gaat lachen,’ roept Wikke ongeduldig uit. 
‘Echt, u moet het hem vragen. 
Het is erg gevaarlijk om nooit te lachen. 
Wist u dat soms niet?’ 



De minister kijkt Wikke vragend aan. 
‘Gevaarlijk! 
Hoezo gevaarlijk? 
Wat bedoel je daar nou weer mee?’
‘Simpel,’ legt Wikke uit. 
‘Als iemand vrolijk is, wil hij lachen. 
Dan kriebelt het in zijn buik. 

Dat lachje wil eruit. 
Maar als hij niet mag lachen, 
blijft de lachkriebel zitten waar hij zit. 
In zijn buik. 
Elke keer als er iets grappigs gebeurt, 
komen er lachjes bij. 
Kleine en grote, zachte en harde.
Het worden er steeds meer. 
Ik ben bang dat het een keer fout gaat. 
Wat gebeurt er als iemands buik helemaal vol 
zit met lachjes? 
Misschien klapt hij wel uit elkaar!’ 
‘Genoeg!’ gilt de minister. 
‘Ik heb genoeg gehoord. 
Ik help je niet. Punt uit. 
Vraag het lekker zelf aan de koning. 
Ik doe het niet. 
En nu wil ik dat je vertrekt.’ 
Langzaam loopt Wikke het kantoor uit. 
Hij hoort de minister mompelen: 
‘Lachjes in je buik. Stel je voor. 
Wat ze al niet verzinnen tegenwoordig!’
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