Ander werk van Edward van de Vendel bij Querido
Superguppie (gedichten, met tekeningen van Fleur van der Weel,
2003) Woutertje Pieterse Prijs 2004, Zilveren Griffel 2004, Vlag &
Wimpel van de Penseeljury 2004
Superguppie krijgt kleintjes (gedichten, met tekeningen van Fleur van
der Weel, 2005)
Superguppie zingt (cd, met muziek van Edwin Schimscheimer, 2005)
De groeten van Superguppie (gedichten, met tekeningen van Fleur van
der Weel, 2008)
Ajax wint altijd. Alles wat je over Ajax wilt weten! (non-fictie, 2009)
Hoera voor Superguppie! (gedichten, met tekeningen van Fleur van der
Weel, 2010)
Ander werk van Edward van de Vendel en Floor de Goede
Opa laat zijn tenen zien (stripgedichten, 2008) Zilveren Griffel 2009
Draken met stekkers (stripgedichten, 2010)

www.queridokinderboeken.nl
www.edwardvandevendel.com
www.doyouknowflo.nl
www.fotostrips.nl

Edward van de Vendel

Sofie en de
pinguïns
Met tekeningen van Floor de Goede
Met fotostrips van Ype + Willem

Copyright tekst © 2010 Edward van de Vendel
Copyright illustraties © 2010 Floor de Goede
Copyright tekst en beeld fotostrips © 2010 Ype + Willem
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Em. Querido’s Uitgeverij bv,
Singel 262, 1016 ac Amsterdam.
Omslagillustratie Floor de Goede
Vormgeving Marjan Landman, Dorian Brommet
isbn

978 90 451 1131 5 / nur 282

Amsterdam . Antwerpen
Em. Querido’s Uitgeverij bv
2010

Begint het verhaal hier?
Bi j na . . .

Sofie
Dit is Sofie. Ze is acht.
Of eigenlijk acht en
een half. Over een paar
maanden wordt
ze al negen!
Voor haar verjaardag
wil ze dierenboeken.
En dierendvd’s.

Papa plakt stickers.
Dat doet hij voor zijn werk.
Het zijn hele grote stickers.
Er staat reclame op,
en hij plakt ze op bussen en
treinen en vliegtuigen.
Soms moet hij daarvoor
naar een ander land.
Papa houdt van reizen.
Maar ook van thuiskomen.
Bij Sofie!

Dit is Donny. Donny is níét
Sofies grote broer.
Maar wel haar oom. Oma,
die zijn moeder is, vindt dat hij
snel moet bedenken wat hij later
wil worden. Maar dat weet hij nog
niet! Intussen brengt hij pizza’s
rond. Op een brommer.
En hij past op Sofie.

Oma Adeline

Papa

Oma is oma Adeline en opa is opa Heintze.
Oma werkt in een tuinwinkel. Opa was timmerman. Vroeger.
Opa is veel ouder dan oma en samen passen ze
niet door de deur. Alleen ook bijna niet. Dat geeft niks, want Sofie
mag altijd bij ze op schoot. Lekker zacht.

Mama woont in Engeland.
Maar alléén dit jaar!
Ze weet alles van verre
sterren. In Engeland wonen
nog een paar mensen die alles
van verre sterren weten.
Met z’n allen kijken ze
een jaar lang door
verrekijkers. Door
verresterrenverrekijkers.
En elke zesde week komt mama
even terug. Met cadeautjes.

Donny

Opa Heintze

Billie en Timmie zitten bij Sofie in de klas.
Ze wonen bij Sofie in de straat.
En tussen de middag eten ze bij Sofie
in de keuken. Ze spelen het liefst oorlogje.
Daarom noemt Donny ze ‘de vijanden’.
Vinden ze helemaal niet erg.

Mama

Billie en Timmie

Koningspinguïn

Macaronipinguïn

Snares Kuifpinguïn

Nieuw-Zeelandse pinguïn
Adéliepinguïn

Keizerspinguïn

Galápagospinguïn

Kinbandpinguïn
Geeloogpinguïn

Zwartvoetpinguïn

Grote Kuifpinguïn

Ezelspinguïn

En dit zijn alle soorten
pinguïns die er bestaan.
Maar dat heeft nog niks met
het verhaal te maken. Het
verhaal is nog niet begonnen.
De klap is nog niet geweest.
Want zo begint het verhaal
van Sofie. Met een klap.

Magelhaenpinguïn

Humboldtpinguïn

Rotsspringer

Dwergpinguïn

Macquariepinguïn

De klap
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O, en dit is Papa Pinguïn. Maar die komt véél later pas.

‘We gaan ééééten!’ roept Donny van beneden.
Sofie hoort het wel. Ze moet komen, want de worstjes zijn
klaar. Worstjes op stokjes, met ketchup erbij. Het is Donny’s
lievelingseten en ook dat van Sofie. Maar ze zit nog even te
computeren. Boven, op haar kamer.
‘Sofie, schiet nou eens op!’
‘Ja-ha!’ zegt Sofie. ‘Ik ko-hom!’
Ah, haar spelletje is afgelopen. Sofie sluit snel snel de computer
af, want ze heeft opeens ontzettend zin in worstjes! Ze duwt snel snel
haar stoel naar achteren. Die valt om, ze struikelt er bijna over, maar
nét niet, niks aan de hand, en dus rent ze snel snel naar de trap.
Maar ze heeft sokken aan.
		

En die sokken doen glijertje.

			

Ze schuiven over de eerste tree,

				

en dan over de tweede tree,

en Sofies voeten hebben eigenlijk nog niet besloten
Eerst dus die klap.

		

om met de sokken mee te gaan,

			

en o, die sokken zijn inmiddels al op tree drie of vier,

				

ze zoeven over het gladde hout van de trap,
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ze schoppen een cirkel door de lucht,
		

waardoor Sofie een balletje wordt,

			

een balletje met bulten en armen en huid,

					

ze stuitert naar beneden,

bonk

k
n
o
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zoefbonk

en plotseling

ligt ze daar dan,

		

onder aan de trap,

			

					

op haar rug

en plotseling kijkt ze naar het plafond.
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Sofie zegt: ‘Oww.’ Heel zachtjes. En daarna ‘Oew.’
De deur naar de kamer klapt open. Sofie voelt de tocht over haar
huid, en dan is Donny er ineens. Zijn gezicht hangt boven dat van
Sofie. Hij legt zijn handen tegen haar wang en op haar haar. Ze
trillen, die handen. ‘Baby,’ zegt hij, ‘Baby Pinguïn...’
Zijn stem trilt ook. ‘Gaat het?’ vraagt hij. ‘Hoe is het, wat voel je?’
‘Oew,’ zegt Sofie.
Ze vraagt zich af wat er gebeurd is. Is de wereld ondersteboven
gedraaid?
‘Je bent van de trap gevallen,’ zegt Donny. ‘Heb je pijn? Zeg eens
iets, Sofie. Wie ben jij, wie ben ik, wat gingen we eten?’
‘Aww,’ zegt Sofie. ‘Ik ben ik. Jij bent Donny. En worstjes.’
Vreemde vragen, vindt ze. En Donny’s gezicht is ook veel witter
dan normaal.
Hij zegt: ‘Ik moet weten of je geen hersenschudding hebt.
Daarom vraag ik dat. O, Sofietje toch. Het was echt een enorme
klap.’
‘Ik heb... geen hersenschudding,’ zegt Sofie.
Ze tilt haar hoofd op. Donny
schuift zijn arm onder haar rug.
En dan ziet ze het. Haar hand.
Die heeft een bobbel, daar, bij haar
pols. En hij ligt er ook gek bij. Als
een puzzelstukje dat niet past. Als een
puzzelstukje dat verkeerd is aangedrukt.
Ze probeert het puzzelstukje te
bewegen, maar haar arm begint te prikken
en te steken. ‘Auwwww!’ roept Sofie.
‘Auwwwwwww!’
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Een beer op een brommer

Ajaaaaaj!

Even later zit Sofie op een brommer. Achter Donny. Hij heeft de
dokter gebeld. Die zei dat ze meteen naar het ziekenhuis moesten
gaan. Donny legde een theedoek onder Sofies arm en knoopte de
punten van de doek in haar nek bij elkaar.
‘Auw auw auw auw auw,’ zei Sofie, maar toen de draagdoek vastzat
had ze opeens veel minder pijn. ‘Mijn arm bliept,’ zei ze. ‘Vanbinnen.
Bliep bliep, heel zachtjes. Net alsof er elektriciteit in zit.’
Maar nu, op de brommer, wordt het bliepen in haar arm feller.
‘Oehw,’ zegt ze, in haar helm. Ze probeert aan iets anders te denken.
Aan Donny. Die heeft zijn pizzahelm op, en daar
zitten berenoren aan. Als Donny pizza’s
bezorgt moet hij een berenjas dragen, en
een berenhelm. Het bedrijf waar hij
voor werkt heet De Bezorgbeer. Dat
is grappig. De pizza’s worden
rondgereden door beren op
brommers en scooters. Papa
zegt dat Donny zichzelf
voor gek zet. Maar Donny
kan het niks schelen. Hij
zegt: ‘Beren krijgen
grotere fooien dan
gewone bezorgers.
En lachen is gezond.’
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Maar niet zo gezond dat het een kapotte arm beter maakt. Want
nu rijdt Donny de bezorgbeer over een hobbel. ‘Ajaaaaaj!’ schreeuwt
Sofie.
‘Ajaaaaaj!’ door de straat.
Donny tilt Sofie van de brommer en draagt haar het ziekenhuis in.
Vlug! Vlug!
Als ze binnenkomen lachen de verpleegsters. Achter hun hand,
dat wel, maar Sofie ziet het toch. Ze kijken naar haar, maar vooral
naar Donny. De verpleegsters wijzen naar zijn berenoren. Donny zet
zijn helm af. Zijn gezicht komt tevoorschijn. Het is rood.
Even later is het alweer wit. Net zo wit als toen Sofie onder aan de
trap lag. Want ze mogen bij de dokter komen. Die haalt de doek weg
en kijkt naar Sofies arm. ‘Hé,’ zegt Sofie, ‘nu is de pijn weer weg. En
het bliept ook niet meer.’
Maar dan pakt de dokter een schaar. Hij begint in Sofies mouw te
knippen. ‘Sorry meidje,’ zegt hij. ‘Anders kan ik er niet bij.’
Sofie knikt. Haar blote vel komt tevoorschijn. Oh. De bobbel bij
haar hand is dikker geworden.
‘Gebroken,’ zegt de dokter. ‘Zie je wel, het bot staat
helemaal scheef.’
Sofie schrikt ervan. Daarom kijkt ze vlug naar
Donny.
Maar die schrikt nog meer. Hij veegt een paar druppeltjes van
zijn witte voorhoofd en zegt: ‘Ik moet geloof ik even...’
En dan valt hij flauw.
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Bij de dokter

Is Sofie een baby- pi ngu ï n?

‘Och jochie toch,’ zeggen de verpleegsters tegen Donny. Ze kijken er
lief bij. Donny is gelukkig snel weer bijgekomen. Nu zit hij met zijn
hoofd naar beneden, tussen zijn knieën. Dan kan het bloed naar zijn
wangen stromen. Maar de verpleegsters kijken nog steeds bezorgd.
‘Och jochie,’ zeggen ze de hele tijd. En lachen ze nu voor de tweede
keer om Donny?
Sofie besluit te gaan huilen. Heel even maar. Want dan wordt
alles zoals het moet zijn: de verpleegsters lachen niet meer. Ze kijken
naar háár. En Donny komt ook weer overeind. ‘Baby,’ zegt hij, ‘Baby
Pinguïn...’
Baby Pinguïn? Hoe komt Donny dáár nou bij? Normaal zegt hij Soof.
Of Sofieke. Fieke. Fiekie. Of nog wat anders. Baby Pinguïn, dat heeft
Sofie nog nooit gehoord. Maar net als ze ernaar wil
vragen moet er een foto gemaakt worden. Van
haar arm. In een apparaat dat echt niet op een
fototoestel lijkt.
En daarna begint het wachten. In de
wachtkamer.
Sofie zit lekker bij Donny. Ze heeft zijn
capuchon naar één kant getrokken, daar leunt
ze tegenaan. ‘Baby Pinguïn,’ zegt ze zachtjes.
‘Wat?’
‘Dat zei je. Twee keer.’
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‘O, echt waar?’
‘Ja. Toen ik viel en toen ik huilde. Maar ik lijk toch helemaal niet
op een pinguïn?’
‘Nee, nee,’ zegt Donny. ‘Het is iets van vroeger.’ Hij slaat zijn arm
om Sofies schouders. Hij tikt per ongeluk tegen de doek die Sofie
van de verpleegsters heeft gekregen. Hun eigen theedoek ligt naast
Donny, op een plastic stoeltje.
‘Au,’ zegt Sofie.
‘Sorry,’ zegt Donny.En dan begint hij te vertellen.

Sofie krijgt gips

N iet te strak en niet te los

Donny stopt met vertellen, want ze moeten weer bij de dokter
komen.
‘Tja, Sofie,’ zegt de dokter. ‘Je arm is inderdaad gebroken. Hier,
bij de pols. Het is een gekke breuk, maar het komt helemaal goed. Je
krijgt een paar weekjes gips. Je mag niet zwemmen en je mag geen
wilde dingen doen. Dat is alles.’
Dat is alles? Sofie kijkt naar Donny. Het bloed trekt alweer uit zijn
wangen.
‘Meneer?’ zegt de dokter. ‘Gaat het?’
‘Een gekke breuk...’ fluistert Donny. ‘Ik riep zo hard... En toen
begon Sofie te rennen... Naar beneden...’
‘Och,’ zegt de dokter. Hij staart naar zijn horloge. Misschien is
het net nieuw. Misschien moet hij er nog de hele tijd naar kijken. Of
misschien is het al laat en moet de dokter ergens anders naartoe.
‘Och,’ zegt hij weer.
‘Gips!’ roept Sofie dan maar. ‘Ik mag gips! En dat wou ik altijd al
een keer!’
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‘Dit ga ik in de kring vertellen,’ zegt Sofie. Ze houdt
haar gips-arm in de lucht. Hij moet nog drogen.
‘Gaat het?’ vraagt de zuster aan Sofie.
‘Ja hoor,’ zei Sofie, want het gaat. Ze heeft een
paracetamolletje gehad. En ze voelde toch al bijna niks.
Een gebroken arm? Helemaal niet erg.
‘Ja, ik ga het in de kring vertellen,’ zegt Sofie. ‘En
dan doe ik er ook mijn spreekbeurt over. We doen dit
jaar voor het eerst spreekbeurten. Ik had nog geen
onderwerp.’
‘Weet je wat?’ zegt de gipszuster. ‘Ik geef je een paar
dingetjes mee.’
En dan krijgt Sofie zomaar een droog gipslapje. En
een douche-hoes. Die kun je over het gips schuiven, dan
wordt het niet nat. En een busje spray, tegen de jeuk,
dat krijgt ze ook.
‘Wat fijn dat ik van de trap gevallen ben!’ roept Sofie.
‘Nu heb ik een onderwerp!’
De zuster lacht.
Donny ook.
En als alles is opgedroogd, mag Sofie bij de
verpleegsters een kleurlaagje uitkiezen. Voor over haar
gips. Ze neemt natuurlijk haar lievelingskleur. Roze.
‘Ja hoor,’ zegt Donny. ‘Je bent ook echt zo’n meisje.’
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kousje om de arm

watten
eroverheen

stroken gips

in het water

stroken
over
de watten

‘En jij dan?’ zegt Sofie. ‘Jij bent ook echt zo’n jochie.’
Ze kijkt naar de verpleegsters. Die beginnen natuurlijk wéér te
lachen. Voor de derde keer.

Het is de schuld van...
Deel 1: de kandidaten

Als ze thuiskomen wil iedereen de schuld hebben van Sofies gebroken
arm. Het lijkt wel een wedstrijdje.

Kandidaat 1: Papa

Kandidaat 2: Donny
Ze eten en dat gaat best lastig. Gelukkig
heeft Sofie haar linkerarm gebroken en
niet haar worstjes-eet-arm. Maar het
gips stoot elke keer tegen de tafel. Doenk.
‘Jij vindt het wel leuk, die gebroken
arm,’ zegt Donny. ‘Maar ik had je
eigenlijk op moeten vangen, daar, onder
aan die rottrap. Heb je nu pijn?’
‘Nee,’ zegt Sofie. Ze smakt een beetje.
Dan smaakt de ketchup beter. Donny
zegt er niks van. Doenk. Dat is haar
gipsarm weer.

Hij belt op vanuit Tsjechië. Daar is hij voor zijn werk. Hij plakt er
meterslange stickers op een vliegtuig. Maar nu wil papa meteen
terugkomen. En ander werk nemen. Morgen. Hij roept door de
telefoon: ‘Owww!’

Kandidaat 3: Mama
Het eten is op, en dan belt mama. Uit Engeland. Daar kijkt ze naar
de nacht en ze schrijft op hoe magnetisch de sterren zijn. Of zoiets –
Sofie weet het niet precies. Mama is al bijna een halfjaar weg. Maar
ze komt terug. Over nog een halfjaar. En elke zesde week mag ze
een weekje naar Sofie. Jammer, ze is net geweest. Nu duurt het weer
meer dan een maand!
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Mama weet nog van niks en dus vertelt Sofie het hele verhaal. ‘Het
deed pijn, mam, echt heel veel, ik gilde zo van aaauuuw en ik denk
dat iedereen in de straat begon te huilen.’ Sofie maakt het een beetje
erger, dat klinkt mooier. Maar mama schrikt zó, dat Sofie het aan
haar ademhaling hoort.

Mama begint te zingen. Dat klinkt gek, zo door de telefoon. Een
beetje alsof het uit haar neus komt. En Sofie is eigenlijk veel te groot
voor het pijnweg-liedje. Maar ze blijft natuurlijk wel luisteren. Als
mama vraagt: ‘Pijn weg?’ zegt Sofie: ‘Pijn weg.’ Want dat hoort zo.
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Kandidaat 4: Sofie
Sofie en Donny doen spelletjes. Dierenkwartet.
En dierenmemory.
Opeens is het acht uur. Bedtijd. Nee, óver bedtijd!
‘We gaan naar boven, Sofie,’ zegt Donny. ‘Echt. Het is veel
te laat. En je gaapt.’
‘Ik gaap echt niet,’ zegt Sofie, ‘en ik kan niet slapen met die arm.
Zullen we een dvd’tje kijken?’
‘Ah, jij wilt tijd rekken,’ zegt Donny. ‘Maar de dvd’s zijn op.
Morgen haal ik wel een paar nieuwe. Je gaat toch nog niet naar
school.’
‘O,’ roept Sofie, ‘je moet ook nog verder vertellen. Over Baby
Pinguïn. Dat verhaal was nog niet af.’
‘Haha,’ zegt Donny. ‘Oké, dat doen we dan boven. Want je bed
staat nu al een kwartier naar je te roepen.’

Het is de schuld van...
Deel 2: de uitslag

Donny tilt Sofie nog een keer op, net als vanmiddag. Hij doet het
heel voorzichtig, vanwege haar arm. Hij brengt haar naar haar
kamer. ‘In het ziekenhuis was je net een echte beer,’ zegt Sofie, als ze
halverwege de trap zijn. ‘Met een berenkind in je armen.’
‘Ja,’ zegt Donny, ‘een berenkind met een breuk.’
‘Hé, ik weet het nu!’ zegt Sofie. ‘Ik weet het opeens!’
‘Wat?’
‘Wie de schuld is.’
‘O?’
‘Niet jij,’ zegt Sofie. ‘Niet papa. Niet mama. Niet ikzelf. Maar...
mijn sokken!’
‘Natuurlijk!’ roept Donny. ‘Je sokken! Die rotzakken! Die
criminelen! Die nare rotdingen, die pestkoppen, die slechte, slechte,
sléchte... Hoezo eigenlijk?’
‘Ze wilden veel te snel,’ zegt Sofie. ‘Ze wilden nóg liever worstjes
dan ik.’
‘Waar zijn ze?’ vraagt Donny. ‘Ik knip ze aan stukken! Ik leg ze in
de knoop! Ik verbrand ze in de tuin!’
‘Ja!’ roept Sofie. ‘Ja!’
Het is raar om tanden te poetsen met één arm. Het is ook raar om met
één arm je kleren uit te doen en je pyjama aan. Bovendien ziet Sofies
kapotgeknipte T-shirt er nu een beetje zielig uit. ‘Ik wil het bewaren,’
zegt Sofie, als ze eindelijk in bed ligt. ‘En ik wil het verhaal.’
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‘Hm, oké,’ zegt Donny. ‘Baby Pinguïn... Dat was dus een liedje...’
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn, Papa, Papa, Papa Pinguïn... Plotseling
hoort Sofie het liedje! Het wordt gezongen! In haar kamer! Niet door
Donny, maar door... door...

Baby Puinguïn

Baby, Baby, Baby...

Door papa! Hij is terug uit Tsjechië!
Sofie gooit haar dekbed van zich af en
springt naar papa’s nek.
Papa zegt: ‘Meisje toch... ik heb het allersnelste
vliegtuig genomen.’ Zijn kin prikt tegen die van Sofie. Opeens moet
Sofie huilen. Omdat ze zo blij is, misschien. Maar dan slaat het gips
per ongeluk tegen papa’s achterhoofd. En dat maakt iedereen weer
aan het lachen.
Ze gaan toch nog héél even naar beneden – want papa wil alles horen
over het ziekenhuis. En als ze met z’n drieën in de keuken zitten, wil
hij ook iets op Sofies gips schrijven. Dat hóórt, zegt hij.
‘Donny, teken jij ook iets?’ vraagt Sofie.
‘Later,’ zegt Donny. ‘Ik moet eerst wat leuks bedenken.’
‘Een pinguïn!’ roept Sofie.
En meteen begint papa weer te zingen: Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn.
22

‘Irritant liedje eigenlijk,’ lacht Donny. ‘Je vader weet het nog van
vroeger. Toen neuriede ik het duizend keer op een dag. Maar toen
werd jij geboren, Sofie, vlak na de zomervakantie. En ik ging in het
ziekenhuis kijken. Bij je moeder en bij jou. Je was nog heel klein, je
was één dag oud misschien.’
‘Ja, en wat gebeurde er?’ zegt papa. ‘Donny boog zich over de wieg
en begon niet over Papa Pinguïn te zingen, maar over Baby Pinguïn!
Baby Pinguïn, Baby Pinguïn, Baby, Baby, Baby Pinguïn...’
Sofie probeert het voor zich te zien. Zijzelf als baby en Donny als
jongetje. Dat ziet er lief uit, in haar gedachten.
‘Zo ging het dus,’ zegt Donny. ‘Ik zag jou en je was zo mooi. Ik
móést wel zingen, dat ging vanzelf. Daarna heb ik je een hele tijd
Pinguïn genoemd. In plaats van baby’tje of Kleine Sofie. Maar om de
een of andere reden hield dat op. Totdat jij vanmiddag viel. Ik weet
niet hoe het kwam, ik zei het zomaar weer.’
‘Misschien dacht je dat ik een baby was,’ zegt Sofie. ‘Toen ik daar
lag. Onder aan de trap.’
‘Geen idee,’ zegt Donny.
Hij springt op en knuffelt Sofie. Zijn armen zijn zo breed dat
Sofies stoelleuning meegeknuffeld wordt, en het kussentje ook, en
de poten van haar stoel.
‘O, kijk eens naar de klok!’ roept papa. ‘Je moet nu echt gaan
slapen!’
Als Sofie weer in bed ligt kijken papa en Donny naar haar alsof ze
echt nog een baby’tje is. Sofie lacht en gaapt tegelijkertijd. Papa is er,
Donny is er, alleen mama had er nog bij moeten zijn. ‘Weet je wat?’
zegt Sofie. ‘Ik wil wel vaker gips.’
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Het echte liedje
Papa, Papa, Papa...
Sofie slaapt wel, maar niet de hele tijd. Er ligt een vreemd ding in
haar bed: de gipsarm. Ze wordt er elke keer wakker van. Haar hand
bliept soms ook weer een beetje. Maar dan draait ze zich om en dan
voelt ze het niet meer.
’s Ochtends is ze als eerste beneden. Ze gaat aan de keukentafel
zitten en kijkt naar de klok. Ze schrikt. Het is allang tijd om naar
school te gaan. Waarom is er dan nog niemand
DIT IS ECHT WAAR
beneden? Opeens weet Sofie het weer: ze hoeft
vandaag niet naar school. Vanwege haar arm. Ze
Waar wonen pinguïns?
Er zijn zeventien soorten
friemelt een tijdje aan de draagdoek die om haar
pinguïns, en die wonen
roze gips heen zit. Hij hangt scheef. Ze heeft hem
op verschillende plekken.
zelf omgedaan en dat lukte niet goed. Hoe krijgt
Maar die plekken liggen
wel allemaal onder aan de
ze hem nu weer recht? Donny weet hoe het moet.
wereldkaart. Er zijn geen
Hij is vannacht blijven slapen. Dat doet hij wel
pinguïns op de Noordpool.
vaker. Als hij op Sofie past. Of als hij geen zin
Daar heb je wel ijsberen,
maar ijsberen komen
heeft om naar zijn eigen huis te gaan. Maar nu is
dus nooit een pinguïn
hij nog niet op.
tegen. Veel pinguïns
Sofie snuift aan de doek. Hij ruikt naar ziekenwonen op de Zuidpool.
Of langs de kust van de
huis.
Wat nu? Terug naar bed? Een spelletje? Alvast wat
eten?
Sofie pakt net een kommetje uit de kast als papa
binnenkomt. En daar is Donny ook. Ze hebben
25

onderste werelddelen:
Zuid-Amerika, Australië en
Afrika. De meeste pinguïns
houden van koud. Maar de
Galápagospinguïns niet,
bijvoorbeeld. Die wonen
zelfs in de buurt van de
woestijn.

Papa Pinguïn Het echte liedje
allebei een slaaphoofd en ze dragen allebei een T-shirt met letters
die uitgeveegd zijn door de was.
‘Hallo!’ roept Sofie. ‘Ik hoef niet naar school! Dat was ik vergeten!
En mijn doek zit fout.’
Papa en Donny grommen een beetje. Ze helpen Sofie met haar
arm. Maar dan zoeken ze naar de koffiepot. Ze praten niet, dat doen
ze nooit als ze net zijn opgestaan. En dus begint de ochtend nogal
stilletjes. Sofie moet ervan gapen. Ze kraakt extra hard op haar
cornflakes. Misschien dat papa en Donny daar wakker van worden.
‘Ik wil het liedje horen,’ zegt Sofie, een uurtje later. Iedereen is
eindelijk omgekleed, en de radio staat aan.
‘O,’ zegt papa, ‘van Baby Pinguïn?’
‘Nee. Van Papa Pinguïn. Het echte liedje.’
Even later zit Sofie achter de computer, bij papa op schoot. Ze hebben
een filmpje van Papa Pinguïn gevonden op YouTube. Het is grappig.
Op een van de fimpjes ziet ze een meneer in een pinguïnpak.

Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn heeft niet meer zo’n pinguïnzin.
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn pakt zijn paarse koffer in.
Want de sneeuw is saai, en het ijs is saai
en er is te weinig zon.
Hij springt een keer of twee in en uit
de zee.
O, hij ziet zichzelf al in het gewelf,
zo vrij als een ballon,
en dan kijkt hij naar z’n voeten,
want die moeten mee...
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn heeft niet meer zo’n pinguïnzin.
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn pakt zijn paarse koffer in.

Hij waggelt en hij danst. Papa Pinguïn, Papa Pinguïn, Papa, Papa,
Papa Pinguïn...
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Als hij reizen zou, door de grijze kou,
naar de warmte wereldwijd,
in een zorgeloze baan langs de wolken gaan...
O, wat was hij dan voor een pinguïnman?
Een held, een zeldzaamheid!
En dan hoefde hij voortaan
niet meer stil te staan...
Ach, pinguïnpapa, snap het dan,
je droomt te grote dromen!
Je bent te zwaar en die vleugels daar
zijn veel en veel te scheef.
Ach, pinguïnpapa, snap het dan,
want hoe ver zou je komen?
Je kunt niet zomaar even zweven,
zomaar even zwevend leven...
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn schudt een paar keer
met z’n kop.
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn schudt misschien zijn dromen op.

Hij bekijkt het licht, hij bekijkt de lucht
en hij zucht: ‘Ik wil hier weg.’
Hij begint een monoloog over de regenboog.
‘Ik moet nu meteen door de hemel heen,
dus luister wat ik zeg:
Ik ben gewoon een vogel,
en ik gá omhoog.’
Ach, pinguïnpapa, snap het dan,
je droomt te grote dromen!
Je bent te zwaar en die vleugels daar
zijn veel en veel te scheef.
Ach, pinguïnpapa, snap het dan,
want hoe ver zou je komen?
Je kunt niet zomaar even zweven,
zomaar even zwevend leven...

Maar Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn staart nog steeds de
verte in...

Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn zucht nog zachtjes tot besluit.
Papa Pinguïn, Papa Pinguïn,
Papa, Papa, Papa Pinguïn,
Papa Pinguïn pakt zijn paarse koffer uit...
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Papa legt uit waar het liedje over gaat. Het is zielig. Papa Pinguïn wil
weg. Op reis. Hij wil zijn vleugels uitproberen. Maar zijn vleugels
doen het niet. En dan geeft hij het op. Arme Papa Pinguïn.
‘Is het waar?’ vraagt Sofie. ‘Kunnen pinguïns echt niet vliegen?’
‘Volgens mij niet,’ zegt papa. O, de telefoon in papa’s broekzak
trilt, en Sofie moet snel van zijn schoot af.
Even later loopt papa pratend de trap af.
Jammer. Sofie wilde nog wel langer bij hem zitten.
‘Papa!’ roept ze. ‘Wacht even! Als ik nog een keer val, dan breek ik
mijn andere arm!’

Kunnen puiguïns vliegen?
DIT IS ECHT WAAR
Kunnen pinguïns echt niet vliegen?
Pinguïns kunnen niet vliegen.
Maar ze zwemmen razendsnel.
En ze lopen rechtop. Of eigenlijk
waggelen ze. Ze hobbelen heen
en weer, dat ziet er grappig uit. Ze
doen het omdat ze daar het minst
moe van worden. Nog grappiger is
het als de pinguïns zich op het ijs
voorover laten vallen en op hun buik
gaan sleetje rijden. Ze zetten zich
af met hun vleugels, en dat gaat
vliegensvlug. Op die manier komen
ze sneller vooruit dan wij. Nou
ja, behalve dan als wij ook op een
sleetje zouden gaan zitten.

Sto m p !

Beneden zit Donny. Hij heeft de oortjes
van zijn iPod in.
Sofie ploft naast hem neer. ‘Hoi,’ zegt
Donny na een tijdje. Hij trekt een van zijn
oortjes los.
‘Hoi,’ zegt Sofie. ‘Kunnen pinguïns
vliegen?’
‘Alleen als iemand ze optilt en de lucht
in smijt.’
Sofie stompt Donny op zijn arm. ‘Ik heb
dat liedje gehoord,’ zegt ze. ‘Het is leuk,
maar het is ook niet leuk. Papa Pinguïn wil
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ergens anders naartoe. Maar iedereen lacht hem
uit.’
‘Hm,’ zegt Donny, ‘dat lijkt wel op die tekenfilm die we een tijdje geleden hebben gezien.
Weet je nog wel? Over dat pinguïnjong dat wilde
dansen. Iedereen vindt het gek.’
‘O jaaaa!’ roept Sofie. ‘Die film was ik vergeten.
Die wil ik nog een keer zien!’
Donny lacht. ‘Jij mag het zeggen vandaag. Ik kan
het dvd’tje gaan halen bij de videotheek. Zou die al
open zijn?Ja, ik denk het eigenlijk wel. Wacht. Ik ga er even naartoe,
ik ben zo terug.’
Leuk, denkt Sofie. Een pinguïnfilm.
Ze hoort de achterdeur dichtslaan, en even later de startgeluiden
van Donny’s brommer.
‘Papa!’ roept ze. ‘Hou jij van pinguïns?’
Maar papa wappert met zijn hand. Telefoon, betekent dat, khebnogeventelefoon.
Ohh, zou het weer iemand van zijn werk zijn? Zou hij weer weg
moeten?
DIT IS ECHT WAAR
Kunnen pinguïns dansen? Ja. Bijna alle pinguïnmannetjes doen wel eens een dansje dat
je Ik Ben De Beste kunt noemen. Een uitsloofdans dus. Ze steken hun snavel in de lucht.
Ze rollen met hun ogen. Ze gillen en toeteren. En ze flapperen met hun vleugels. Wie het
best danst krijgt het eerst een vrouwtje. De mannetjes-koningspinguïn heeft ook nog een
andere dans. Die heet het Reclame-loopje. Ze waggelen daarbij heel overdreven heen en
weer. Hun kop zwiept van links naar rechts. Zo kunnen de vrouwtjes de oranje vlekken die
achter hun ogen zitten goed zien. Wie het mooiste Reclame-loopje doet krijgt meteen een
vrouwtje achter zich aan.
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