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1 Ineens gebeuren er allerlei dingen

tegelijk

Ik ben Toffee. Hoe ik aan
die naam kwam, leg ik je
later nog wel eens uit.
Eerst ga ik je vertellen

hoe het allemaal begon.
Het begon op een dood -

gewone zaterdag. Mijn zus en
ik hingen op de bank tv te kij-

ken. Mijn zus heet trouwens Gum. Ja,
ook al zo’n rare naam, ik weet het. Ga ik allemaal uit-
leggen. Later. Het is gewoon te veel om allemaal in een
keer te vertellen: al die toestanden met
Schorre Morre, de Waterwaack, de
Zomp, ome Trees, de Rimboe van
Rambo, de Bronbaas, tante Thé
en de Wieswos en zo.

Dus Ik Moet Echt Bij Het 
Be gin Beginnen!

Het kleine begin van de Gro -
te Waanzinnige Toestanden…

We hingen op de bank. 
O, en eh, mijn zus en ik
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waren allebei net elf toen (nu ik dit vertel, zijn we allang
twaalf) en we zijn een tweeling. Jongen en meisje. Twee-
eiig dus. Ik vind ‘twee-eiig’ trouwens een achterlijk
woord. Klinkt als een zuinige omelet. Beetje sneu. Maar
dat zijn we niet. 

Nu weet je even genoeg over ons. 
Waar was ik?
O ja, we hingen verveeld op de bank en keken naar een

tv-programma waarin ze uitlegden hoe krulspelden ge-
maakt worden. 

Serieus. Ja. Sorry. Niet meteen afhaken nu.
We keken daarnaar, omdat we van mijn moeder alleen

maar naar ‘educatieve en opvoedkundig verantwoorde
programma’s’ mogen kijken, want alles wat niet leer-
zaam is levert geen winst op. Onze ouders zien kinderen
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als een ‘langetermijninvestering’: iets wat nu geld kost,
maar wat op den duur wel geld moet gaan opleveren. 

Tja.
Mijn vader en moeder (ze heten Henk en Hera) zaten

aan tafel over hun laptopjes gebogen. Twee bolle ruggen:
de rug van mijn vader heel bol, want hij is dik, terwijl uit
de bolle rug van mijn moeder twee scherpe schouder -
bladen naar boven staken, want zij is dun. Ze typten als
razenden, klikten met hun muisjes en zuchtten en sno-
ven en gromden. Af en toe keek een van hen op en
grijnsde naar de ander: de ene keer wantrouwend, dan
weer kwaadaardig, of triomfantelijk. Al vanaf dat ze el-
kaar leerden kennen, houden ze een wedstrijdje wie de
rijkste is van hun tweeën. Als ze iets verdienen, of als de
ander geld verliest, dan zijn ze dus aan het winnen. Ze
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zien de hele tijd op hun
beeldscherm hoe rijk ze
zelf zijn en hoe rijk de
ander is. Dat is hun 
idee van een gezellige 
zaterdag: varkens, win-

kelcentra, krokettenfa-
brieken en oliebronnen

kopen en verkopen op inter-
net, en wij moeten dan bij hen

in de kamer zitten voor een
‘productief en gezellig gezinsleven’. Door-
deweeks zijn ze altijd voor hun bedrijf
op pad, dus we zien ze bijna alleen
in het weekend. Mijn moeder
heeft een huizenbouwbedrijf en
mijn vader legt met zijn bedrijf
wegen, tunnels, bruggen en ka-
nalen aan.

Gelukkig hebben ze geen 
gelijk. Niet álles draait om geld.
Niet volgens Gum en mij. Het draait
ook om oude motors-met-zijspan,
weekdieren, moerossen, jodel talent, drijf-
vermogen, waackvaardigheid, powezie, liefde en luiers.
Dat hebben we het afgelopen jaar wel geleerd. Maar zelfs
toen dit verhaal begon, wisten wij al dat geld niet het
enige is in het leven. Geld kon Gum en mij helemaal
niets schelen: omdat onze ouders rijk waren hadden we
gewoon alles wat we wilden. We waren daardoor zo ver-
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veeld, dat we zelfs bijna niets belangrijk vonden. Maar er
was in ieder geval één ding dat we wel belangrijk vonden:
eten. 

Gum en ik vonden eten belangrijk. Lekker Eten. Ja,
‘Eten’ met een hoofdletter! Dat vinden we nog steeds. En
dan bedoel ik niet alleen gewone dingen als pizza of patat
– ook lekker hoor – maar ik heb het hier over de Gewel-
dige Zuid-Amerikaanse Keuken, met chilipepers, mais,
kippetjes, pompoen, bonen, mango, kokos, kaneel en
sausjes en knapperige dingetjes en hete smeerseltjes en
hartige broodjes en zoete zusjes en zure zo’tjes, en zo. En
knoflook natuurlijk. Véél Knoflook.

We waren het in die tijd over veel niet
eens, maar wel over Eten. Dat kwam
omdat we het daarmee écht goed
getroffen hadden. Want terwijl
wij op de bank hingen, dans -
ten in de keuken Limona en 
Vanilia kwetterend en zingend
rond het kookeiland. Ze klet-
terden en spetterden met mes-
sen, pannen, uien, pepers, olie
en allerlei potjes en kruidjes en
ik weet allemaal niet wat. Limona
en Vanilia zijn onze Braziliaanse au
pairs. Kindermeisjes dus, zeg maar. Maar 
eigenlijk doen ze alles. Zonder hen waren we nergens.
Onze ouders trouwens ook niet. 

Limona is een magere spriet met grote paardentanden,
lange donkere haren (ook op haar bovenlip) en een lieve
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lach. Zij is de moeder van
Vanilia, die kort, kogel-
rond en oersterk is. 
Vanilia heeft kort, wit-
gebleekt haar, enorme
zwarte wenkbrauwen

en tattoos op haar stevige
bovenarmen: links een

voetbal met daaronder de
woorden meu amor, dat betekent

‘mijn liefje’. En op haar rechterbovenarm
staat een ananas met twee gekruiste worstjes eronder –
een soort zeerovers-koksvlag. 

Vandaag maakten Limona en Vanilia kip in rum-mango -
saus met rode pepers: een van onze favoriete maaltjes. 

Kaká zat in een hoekje van de keuken en speelde met
een pollepel, een stamppotstamper en een pan water.
Kaká is het zoontje van Vanilia. Hij was
toen dit verhaal begon ruim een jaar
oud en Vanilia beweerde altijd dat
de beroemde Braziliaanse voet-
baller Kaká de vader was van de
kleine Kaká. Ze zegt dat ze die
tegenkwam in het stadion, na
een voetbalwedstrijd, waar zij
gepeperde worstjes verkocht en
hij zeven doelpunten scoorde. 

‘Het was liefde op die eerste ge-
zicht! Kabám! Kabám! Kaká e Vanilia!
Aaaah… Kaká! Meu amor…’ Dat zei ze iedere dag zeker
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achttienhonderd keer. ‘Wij zouden eeuwig sjamen blij-
ven, ikke, die Kaká, die peperworsjtjes en die geluk…
En… en…’ En dan keek ze eerst dromerig en blij en dan
betrok haar gezicht. Alsof ze aan een heerlijke bloem
rook, maar daaruit vervolgens twee wespen opsnoof. In
ieder neusgat één. ‘Maar toen kwam die héksj… Die
gggrrrúwelijke, duivelsje héksj… Zijn vrouw…’ 

Vanilia sprak die laatste woorden altijd uit alsof ze het
over een slijmerig monster uit de zwarte diepte van een
stinkend moeras had. Terwijl volgens mij de meeste
voetbalvrouwen er niet uitzien als slijmerige monsters
uit de zwarte diepte van een stinkend moeras.

‘Nét voordat ik die héksj kon dóódmaken…’ (en dan
ontbloot ze haar scherpe tanden) ‘kwam mijne mama…
en die nam mij mee naar dit kouwe koeienschetenland…
weg… weg van Kaká meu amor…’

Ze kwamen bij ons werken. En een halfjaar na hun
aankomst in Nederland werd de baby van Vanilia gebo-
ren. Ze noemde hem Kaká. 

Wij geloofden natuurlijk niets van haar verhaal, want
zo’n beroemde, stinkend rijke profvoetballer kan toch
niet verliefd worden op een kogelronde peperworstjes -
verkoopster? Bovendien is er nooit een wedstrijd geweest
waarin Kaká zeven doelpunten scoorde. Ik heb dat opge-
zocht. Maar we vinden Kaká wel een goede naam voor
Kaká, aangezien hij erg veel luiers vult. Hij vult zelfs zo-
veel luiers, dat Vanilia al snel na Kaká’s geboorte om
loonsverhoging vroeg: ze wilde boven op haar loon maan-
delijks vier pakken ultra-absorberende luiers ontvangen.
Omdat Gum, onze ouders en ik Limona en Vanilia nooit

15



meer kwijt willen, kreeg ze haar zin. Gelukkig maar,
want zonder luiers – nou ja, dat komt later wel.

Natuurlijk was die zaterdagmiddag
ook Karl Friedrich erbij, onze

Turkse herdershond. Karl Fried -
rich is oud en groot. Heel erg

groot. Als je met hem over
straat loopt dan begint er al-
tijd wel iemand te gillen,
omdat ze denken dat je met
een vuile ijsbeer rondsjouwt

(Karl Friedrich is niet echt
stralend wit). Maar als ze hem

dan ruiken weten ze dat ze niet
bang hoeven te zijn, want hij ruikt

gewoon naar oude hond. En niet zo’n
beetje ook. Veel mensen vinden dat vies, maar wij zijn
eraan gewend. 

Karl Friedrich lag voor de bank op zijn kleedje en
kauwde gelukzalig kwijlend op een van de vele afstands-
bedieningen die rondzwerven door ons huis. (Hoe hij aan
die rare naam kwam, vertel ik je later nog wel eens, want
dat is een heel verhaal, en daar heb ik nu even geen tijd
voor.)

Zo zag het er dus op die zaterdagmiddag de zesde mei
uit bij ons in huis – en dan moet je het allemaal wel vijf
keer groter maken dan je het voor je ziet, want we woon-
den natuurlijk in een belachelijk groot huis, met een be-
lachelijk groot kookeiland en een belachelijk grote tv aan
de muur. 



Zo zag het er dus uit om 17:29 uur. Een minuut later
gebeurden er ineens vijf dingen tegelijk, of nét na elkaar,
en een daarvan zou álles veranderen:

1 De vlam sloeg in de pan waarin de kip lag te sissen (het
vuur gaf een heerlijk branderig smaakje aan die arme
kip, maar dat merkten we pas veel later, toen we ein-
delijk gingen eten);

2 Het vuur in de pan zorgde ervoor dat de automatische
blusinstallatie in het hele huis begon te sproeien. Mijn
vader riep wel meteen tegen Klara (dat is onze huis-
computer) dat het blussen moest stoppen, maar van
woede sloeg zijn stem over, zodat Klara zijn stem niet
meteen herkende. Pas bij de derde poging, een paar
honderd liter water later, lukte het hem om de stort-
vloed te stoppen;

3 Karl Friedrich knauwde met zijn hoektand precies de
geheime code op de afstandsbediening van de inbraak-
beveiliging, en zorgde er zo voor dat alle deuren en
ramen in huis tegelijk opengingen;

4 Bij het dichtklappen van zijn laptop (om die tegen het
bluswater te beschermen) klikte mijn vader per onge-
luk op ‘kopen’, waarmee hij in een Russische internet-
winkel (www.gomorra.ru) een bestelling plaatste voor
zestienduizend dure pakken ultra-absorberende luiers
van het merk Sponzalik (in plaats van de zestien pak-
ken luiers die hij ultragoedkoop op voorraad voor 
Vanilia’s loon wilde kopen);

5 De deurbel ging.
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Op het moment dat de sproeiers aan het plafond begon-
nen te sproeien, doken Gum en ik giechelend onder tafel
om te schuilen, blij dat er eindelijk eens iets gebeurde.
Karl Friedrich spoog de afstandsbediening uit en kwam
bij ons onder tafel zitten. Kaká begon hartverscheurend
te huilen. 

Niemand lette op de deurbel. 
Een deel van het bluswater (0,5 liter) bluste de bran-

dende kip en vormde zo een heerlijke saus in de pan. De
rest van het bluswater (precies 487,8 liter, vertelde Klara
ons later) zorgde voor nattigheid in de rest van het huis.
De stevige westenwind die tot dan alleen buiten had ge-
waaid, blies door alle openstaande deuren en ramen aan
de westkant van ons huis naar binnen, blies van alles
overhoop en nam van alles mee. Aan de oostkant verliet
de wind het huis weer.

Opnieuw ging de deurbel. 
Niemand deed open.
Limona zuchtte diep, pakte een dweil en een emmer

uit een keukenkastje en begon het bluswater op te 
dweilen. Vanilia pakte de huilende Kaká op en liet hem
een hapje van de kip proeven. Kaká was meteen stil,
maar hield een bibberende pruillip. Vanilia begreep wat
dit betekende: er ontbrak nog iets. Met haar vrije hand
begon ze snel de knoflook te pellen die nog op het aan-
recht lag (ja echt, dat kan ze met één hand). Mijn vader
smeet zijn sputterende laptop in een hoek, zonder te
weten dat de klap waarmee die neerkwam ervoor zorgde
dat zijn aankoop van zestienduizend niet bepaald ultra-
goedkope pakken ultra-absorberende luiers van het merk
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Sponzalik nu ook echt werd afgerekend met zijn credit-
card. 

De tv gaf met een spectaculaire vonkenregen de geest.
Aan de onderkant droop er zwart water uit. 

Opnieuw ging de deurbel.
‘kan alsjeblieft iemand die deur opendoen?!’

schreeuwde mijn vader toen. Zijn hoofd was heel rood,
ondanks al dat bluswater.

Karl Friedrich blafte opgewekt. Hij kwam onder de
tafel vandaan, liep naar mijn vader en schudde zich uit.
Bluswater dat naar oude hond stonk spatte in het rond. 

Mijn vader riep ‘Yuk!’ en dook weg. 
Mijn moeder keek niet eens op. Ze klikte onverstoor-

baar verder naar een volgende miljoenendeal. (Zij zat pre-
cies op de enige plek waarboven geen bluswatersproeier
hing.)

Vanilia zette net Kaká weer op de grond, waarna ze
terug snelde naar het fornuis om het gas laag te zetten.
Ze móést bij de pan blijven, anders ging het misschien
weer mis. 

Limona wrong haar dweil uit, luid foeterend in half
Braziliaans-Portugees op het gekkenhuis waarin ze te-
recht was gekomen, en ze riep dat ze het vertikte om zich
door brutaal geschreeuw in het rond te laten commande-
ren.

Gelukkig was Gum zo vriendelijk om naar de gang te
lopen. 

Gum is wel vaker heel vriendelijk. Volgens onze ou-
ders is dat geen eigenschap waarmee je het ver schopt in
deze wereld, maar nu vond m’n vader het geloof ik wel
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fijn dat ze de deur open ging doen. In ieder geval werd hij
een klein beetje minder rood en zei hij dat hij ondertus-
sen een nieuwe laptop ging halen. Ik bleef nog even zit-
ten waar ik zat en vroeg me af wat er nou eigenlijk
allemaal aan de hand was.

Er gebeurde gewoon te veel tegelijk. Dat kon toch geen
toeval zijn? Misschien was dat bluswater wel een voor-
spellend teken. Misschien was de wind, die suizend door
het huis blies, ook een teken. Een teken dat er gevaar
aankwam, of grote veranderingen… Vanilia en Limona
geloofden heilig in dat soort Voorspellende Voortekens
en ze hadden het er vaak over: een paprika die op het
hoofd van Einstein leek voorspelde onweer, een vlek in
de vorm van een konijn op een theedoek gaf aan dat Kaká
(de voetballer, niet de baby) in zijn volgende wedstrijd het
winnende doelpunt zou scoren… Dat soort dingen. Zelfs
aan de kleuren en geuren van de inhoud van Kaká’s poep -
luiers (de baby, niet de voetballer) werden voorspellende
gaven toegedicht. Maar mijn vader en moeder geloven
daar niet in.

Achteraf gezien hadden ze misschien maar beter wél
in Voorspellende Voortekens kunnen geloven. Dan had-
den ze beter opgelet en waren er de maanden daarna mis-
schien heel wat toestanden voorkomen. Misschien…
misschien… misschien… Maar als al die toestanden niet
waren gebeurd, dan hadden wij niks meegemaakt, hingen
we nu nog steeds op de bank te kijken naar tv-program-
ma’s over het maken van kleerhangers en nietmachines,
en dan had jij nu niet dit boek in je handen gehouden, en
wie weet wat er dan allemaal met jóú was gebeurd, in
plaats van dat je nu rustig zit lezen… 
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Gum en ik geloofden ook niet echt in Voortekens,
maar we voelden wel dat er iets ging gebeuren. 

Iets Groots. 
Iets Vreemds. 
Iets Iets…
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2  De Grote Groene Geheimzinnige

Envelop

Hoi. Ik ben Gum. Ik zal je later nog wel een keer uitleg-
gen hoe ik aan die naam kom. Of niet. Dat zien we dan
wel. Eigenlijk is het helemaal niet belangrijk. Ik ben
Gum. En Gum is gewoon Gum. Zoals Toffee gewoon
Toffee is.

Nu is het mijn beurt om te vertellen. We hebben daar
om geloot, Toffee en ik, wie het eerst mocht. Toffee won.
Dat wil zeggen, ik kan niet bewijzen dat hij valsspeelde. 

We waren bij die deurbel gebleven.
Toffee heeft trouwens gelijk als het om eten gaat. 

Lekker eten. Maar ‘eten’ hoeft van mij niet met een
hoofdletter geschreven te worden: daar wordt het niet
lekkerder van, of zo.

Ik rende de gang in. Die lange, marmeren gang. De voor-
deur stond al open (daar had Karl Friedrich met de 
afstandsbediening voor gezorgd; soms denk ik dat die
lieve, ouwe hond van ons voorspellende gaven heeft). In
de deuropening stond de postbode. Een keurige meneer
in een lelijk uniform. Hij hield een Grote Groene Ge-
heimzinnige Envelop omhoog (ja, ik gebruik ook wel
eens hoofdletters, maar niet zo vaak als Toffee). Een heel
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ander soort envelop dan die van de belasting of de water-
leidingmaatschappij of het elektriciteitsbedrijf of school
of al die andere gewone, saaie plekken waar gewone,
saaie brieven en saaie rekeningen vandaan komen. 

Ik rende de gang door, vlak bij de deur wilde ik rem-
men, maar mijn sokken waren nat en marmer is glad. Ik
gleed recht in de armen van de postbode. 

Gênant. 
De postbode ving me stuntelig en verlegen op en zette

me stuntelig en verlegen weer op mijn voeten. Grappig
is dat, als volwassenen stuntelig en verlegen tegen je
doen.

‘Nou, nou,’ zei de postbode, ‘een hele goede middag
dan maar!’ Hij schoof zijn bril omhoog over zijn knokige
neus. 

Hij leek op een kangoeroe. Een deftige kangoeroe met
een bril. Maar dan zonder vacht, en zonder van die
springpoten en… Nou ja, laat ook maar, eigenlijk leek hij
helemaal niet op een kangoeroe. 

‘Ik heb hier een aangetekend schrijven dat bestemd is
voor mevrouw H. van Wanten,’ zei de postbode, die niet
wist dat ik hem met een kangoeroe had vergeleken. ‘Dit
poststuk mag alleen door haarzelf in ontvangst worden
genomen en zelfs dat alleen als zij zich legitimeert én 
tekent voor ontvangst in het desbetreffende hokje.’ 

Hij liet me een formulier zien waarop tussen allerlei
tekst een leeg hokje was te zien. Ik begreep dat dat een
desbetreffend hokje was.

‘Dus,’ ging hij verder, ‘zou je je moeder even willen
roepen?’
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Zonder antwoord te geven rende ik terug naar de kamer.
‘Mam, je moet zelf komen. Aangetekende brief…’

‘Ga jij even, Vanilia?’ zei mijn moeder zonder op te kij-
ken van haar scherm. ‘Doe maar alsof je mij bent. Ik zit
midden in een transactie.’

Vanilia raapte Kaká op van de vloer, hield hem onder-
steboven, zodat ze aan zijn luier kon ruiken, trok een vies
gezicht en liep met de omgekeerde dreumes in haar
armen naar de voordeur. Al snel kwam ze terug, met
Kaká nog altijd ondersteboven in haar armen. Kaká was
al flink rood aangelopen en blies groene bellen met zijn
rechter neusgat. ‘U moet zelf komen, senhorita! Met uw
passaporte.’

Geïrriteerd klapte mam haar laptop dicht. Ik zag haar
gewoon denken dat het onmogelijk was om in een gek-
kenhuis als dit geld te verdienen. Grommend viste ze
haar paspoort uit een la en even later kwam ze terug met
de Grote Groene Geheimzinnige Envelop. Ze smeet hem
op tafel en klapte haar laptop weer open.

Ik pakte de Groene Envelop op. Ik vóélde dat er iets ge-
heimzinnigs mee aan de hand was. Ook Toffee, die nog
altijd onder de tafel zat, staarde met hebberige ogen naar
de Geheimzinnige Grote Groene Envelop. Ik bibberde
van spanning om hem open te maken. Maar dat mocht
ik natuurlijk niet. Het was tenslotte een aangetekende
brief. 

Strikt persoonlijk. 
‘Ga je hem niet openmaken, mam?’ vroeg ik met een

klein stemmetje. (Haar beeldscherm gaat altijd voor, je
mag haar niet zomaar storen, want dan loop je kans dat
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je een miljoenendeal in het honderd schopt; maar ik kon
het echt niet laten.)

‘Pfff…’ zei ze. ‘Allemaal flauwekul! Wie stuurt er nou
nog papieren brieven tegenwoordig?’

Ondertussen probeerde ik de handgeschreven krullet-
ters op de Grote Geheimzinnige Groene Envelop te ont-
cijferen. ‘Afzender: Watersnoodtariskantoor Kolk &
Kwel water,’ las ik voor. ‘Watersnoodtarissen sinds 1421
– vestigingen te Saeftinghe, Venetië, Dorestad en Atlan-
tis.’

Mam lachte schamper. ‘Spam!’ riep ze toen. ‘Quatsch!
Flauwekul! Kippensoep!’

Pap, die net de kamer weer in kwam met onder zijn
arm een nieuwe laptop die hij vers uit zijn voorraadkast
had gehaald, keek haar verbaasd aan. ‘Wat is er aan de
hand, liefste? Kippensoep?’ 

Mam zei niets. Tuurde naar het scherm. Klikte iets
aan. 
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