
Sofie 

Ze is acht jaar.  
Bijna negen. Haar 
lievelingsdieren  

zijn pinguïns.  
Alle zeventien  

soorten.

Papa

Papa, die Jim heet,  
plakt reclamestickers  
op grote vliegtuigen.  

Dat is zijn beroep. 

Donny en Melinde

Donny is Sofies oom. En haar oppas.  
Na de grote vakantie wil hij voor meester gaan leren.  

Melinde is zijn vriendin. Ze werkte in het ziekenhuis waar  
Donny flauwviel nadat Sofie haar arm gebroken had.  

Echt waar. Hij tuimelde zo in Melindes armen.



Papa

Papa, die Jim heet,  
plakt reclamestickers  
op grote vliegtuigen.  

Dat is zijn beroep. 

Mama

Mama, die Jennifer 
heet, bestudeert verre 
sterren. Dat doet ze op 

de universiteit.

Opa en oma

Oma Adeline heeft armen  
waar je altijd in past, en  

opa Heintze zegt niet zoveel,  
maar wat hij zegt  

is belangrijk  
en alleen voor jou.

Billie en Timmie

Billie en Timmie lijken wel broertjes,  
omdat ze altijd samen zijn. Maar  

ze zijn ook bijna altijd samen met 
Sofie. Met z’n drieën hebben ze een 

pinguïnclub. Omdat ze drie vrienden zijn. 
Die van pinguïns houden. Die bij elkaar 

 in de klas zitten, en bij elkaar  
in de straat wonen.    
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Q

EDWARD VAN DE VENDEL

       Sofie en 
           de dolfijnen



Witte billen

‘Wat wil je voor je verjaardag?’ vraagt Donny.
‘Een pinguïn,’ zegt Sofie.
‘Nee, echt,’ zegt Donny.
‘Twee pinguïns dan,’ zegt Sofie.
Donny ligt plat op de grond, met zijn hoofd onder Sofies tafel. 

Want er is iets met haar computer. Vanochtend was ze met Billie en 
Timmie aan het Skypen en opeens hoorde ze pfjoew. Daarna zakten 
haar beste vrienden weg in het scherm, alsof ze door een afvoerputje 
werden gespoeld. 

Volgens Donny komt het door de stekker. Hij rommelt aan een 
snoer en Sofie moet roepen als ze weer iets ziet. 

                     Pfjoew
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Billie en Timmie zijn al een week op vakantie. Met hun vaders 
en moeders en hun kleine broertje en zusje vertrokken ze naar 
Griekenland, en Sofie zwaaide ze uit. Ze blijven nog zeker twee 
weken weg. Dat is lang, als je eigenlijk elke dag met elkaar speelt. 

In het Griekse zomerhuis was ook nog plaats voor Sofie en voor 
papa en mama, maar vlak voor de zomer werd oma Adeline ziek. En 
dus gingen ze niet mee, dat is logisch. Nu laten Billie en Timmie 
elke dag op Skype zien hoe bruin ze geworden zijn. Ze schuiven hun 
zwembroeken een stukje naar beneden, en ze roepen: ‘Witte billen 
hè?’

Sofie zegt dan: ‘Weg! Weg! Hou op!’ en om haar te pesten gaan ze 
nog wat dichter bij de camera staan.  

‘Doet hij het al?’ vraagt Donny van onder de tafel. 
‘O,’ zegt Sofie, ‘ja!’
‘Mooi,’ zegt Donny, en hij komt overeind.
Te snel.
Bonk. 
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Verlanglijstjes maken

Oma Adeline was opeens ziek. Ze zag er helemaal gezond uit, maar 
in het ziekenhuis ontdekten ze iets in haar binnenste dat groeide 
en dat slecht was en toen maakten opa en papa en mama, en Donny, 

Een pukkel! (Skype-gesprek 1)
         Alle pinguïns bij elkaar
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die nog bij oma woont, zich heel veel zorgen. Oma kreeg meteen 
medicijnen, maar daar werd ze moe van. Eerst mocht Sofie elke dag 
naar oma Adeline toe, net als altijd, en dan wilde oma echt niet over 
haar ziekte praten. ‘Alles blijft gewoon hetzelfde,’ zei ze. 

Maar sinds een paar dagen ligt oma moe op de bank. Die in de 
tuin. En dus vond papa dat Sofie niet zo vaak meer langs mocht 
komen. ‘Ik doe héééél stil,’ zei Sofie. ‘Het kan echt niet,’ zei papa. En 
Donny zegt het nu ook.  

Vandaag past hij op Sofie. Hij ligt berichtjes te sturen naar 
Melinde, zijn vriendin. Doedeloep hoort Sofie de hele tijd, doedeloep, en 
dan is er weer een berichtje.

‘Hebben jullie ruzie?’ vraagt Sofie.
‘Nee nee,’ zegt Donny.
Doedeloep. Doedeloep. Donny leest wat 
Melinde geschreven heeft en hij zucht. 
‘Wat zegt ze?’ vraagt Sofie. Ze probeert 
op Donny’s mobiel te kijken. 
Donny steekt hem snel in zijn broekzak. 
‘Niks!’ zegt hij. ‘Wat zullen we gaan doen? Zullen we verlanglijstjes 

gaan maken? Voor onze verjaardagen?’
‘Jij bent pas over drie maanden jarig,’ zegt Sofie. ‘Ik veel eerder.’
‘Dat maakt toch niet uit?’ zegt Donny. ‘Ik weet al wat ik wil.’ 

Hij laat zich achterover op Sofies bed vallen en probeert met haar 
knuffels te jongleren. Ze vallen de hele tijd uit zijn handen. Plof, plof, 
recht op zijn gezicht. 

‘Wat wil je dan?’ vraagt Sofie.
‘Een helikopter,’ zegt Donny. ‘Een grote, groene helikopter.’
‘Die wil je helemaal niet,’ zegt Sofie. ‘Jij kan niet eens autorijden. 

Dat doet Melinde altijd.’



Zelf wil ze ook geen pinguïn. Pinguïns zijn Sofies lievelingsdieren, 
maar ze horen op de Zuidpool en niet bij haar thuis. Ze horen dicht 
bij elkaar, gezond en blij, met alle omapinguïns, opapinguïns, 
vaderpinguïns, moederpinguïns, oompinguïns en kinderpinguïns 

bij elkaar.
‘Ik weet het,’ zucht Donny. 
En dan vraagt hij, met zijn 

hoofd onder zes uit de lucht 
getuimelde knuffels: ‘We kunnen 
toch verzónnen lijstjes maken? Of 
wil je iets anders doen vandaag?’

Sofie zet zich af en draait drie 
rondjes op haar bureaustoel. Ze 
zegt: ‘Ik wil toch.’

‘Wat?’ zegt Donny.
‘Toch naar oma vandaag.’

DIT IS ECHT WAAR

De pinguïnbruid Een pasgetrouwde man 
en een pasgetrouwde vrouw in Amerika 
hadden een leuk idee: bruidsfoto’s maken 
met een pinguïn. De pinguïn werd op een 
tafeltje gezet, en het bruidspaar stond 
erachter. Maar nog voor de eerste foto 
genomen werd, tilde de pinguïn zijn staart 
op en spoot een straal pinguïnplas over 
de jurk van de bruid. Op dat moment 
stond er ook iemand met een camera: het 
filmpje werd een grote hit op YouTube.
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Sofie heeft oma al bijna een week niet gezien. Dat is lang. Papa en 
mama en Donny en opa zijn heel voorzichtig met oma. Ze moet 
rusten en beter worden. Maar als Sofie de tuin in komt en oma op 
de bank ziet liggen, achterin, onder het afdakje, dan zegt oma: 
‘Kleine Pinguïn!’ Precies zoals ze het altijd zegt. En ze klopt op de 
kussens, want Sofie mag lekker tegen haar aan komen liggen, er is 
plaats genoeg. ‘Gaan jullie maar boodschappen doen,’ zegt ze tegen 
opa en papa. En Donny mag van haar ook wel weggaan, naar zijn 
vriendin Melinde. Dan kunnen ze in plaats van berichten sturen 
met elkaar praten, in de kantine van het ziekenhuis, want Melinde 
is verpleegster. ‘Toe maar,’ zegt oma. ‘Ik wil gezellig met mijn kleine 
meisje zijn.’

Toch naar oma
Vier chocolaatjes



‘Gaat het echt?’ vraagt opa.
‘Ja, ja,’ zegt oma.
Ze liggen lekker. Oma is altijd warm en zacht, en ze hoeven 

allebei hun arm maar uit te steken, of ze kunnen bij een flesje water 
en een flesje rood sap en koekjes die kraken en nootjes en chocola. 
Alles staat op een tafeltje naast de bank. Oma neemt er niet veel van, 
maar Sofie wel.

De medicijnen die oma krijgt zijn gifmedicijnen. Die geven de 
dokters haar in het ziekenhuis. Dan moet oma de hele dag op een 
bed liggen, met een plastic slangetje in haar arm. Door dat slangetje 
drupt water bij oma naar binnen, met de gifmedicijnen erin. Dat is 
goed, want dan gaat dat gif aan de slag. Het vecht tegen de ziekte. Van 
dat gif en van dat vechten in haar lijf wordt oma dus moe, en daarom 
ligt ze op de bank. Ja, papa heeft alles wel tien keer uitgelegd, en 
mama ook, en daarna Donny nog een keer. 
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‘Oma,’ zegt Sofie, ‘je ziet eruit alsof je beter bent.’
‘O ja?’ zegt oma. Ze leest een boek. Het gaat over de oude koningin. 

Ze houdt van de oude koningin. 
‘Ja,’ zegt Sofie. ‘Je ziet er mooier uit dan vorige week. Je ziet eruit 

als... als een koningin.’
Ze pakt haar vierde chocolaatje. Dat mag gewoon.
Opeens draait ze zich om en kijkt naar oma. ‘Wat is er?’ vraagt ze. 

‘Huil je?’
‘Nee hoor,’ snift oma. ‘Je zei het alleen zo mooi, dat van de 

koningin.’
‘Maar oma,’ zegt Sofie, ‘het is wáár.’

Oma heeft een geheim

Oma zegt een tijdje niks. Zo stil is oma eigenlijk nooit. Maar dan 
fluistert ze ineens: ‘Kun je een geheim bewaren?’

Sofie gaat meteen wat rechter op zitten. Een geheim! Van oma! 
‘Ja,’ fluistert ze terug. 

‘Moet je horen,’ zegt oma. Haar stem kriebelt in Sofies oor. ‘Ik 
draag dus een pruik.’

Sofie draait zich met een ruk naar oma om, ze valt bijna van de 
ligbank af. ‘Echt?’

‘Ja,’ zegt oma. 
Sofie bekijkt oma’s krullen van dichtbij. Ze zijn prachtig en ze 

glanzen. Glanzen oma’s echte haren dan niet? Of anders? 

Het is lief  
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‘Nee,’ fluistert ze.
‘Ja, echt,’ zegt oma. ‘Door de ziekte en door 

de medicijnen vallen mijn haren uit. Vorige 
week begon dat en het ging opeens heel snel. 
Maar ik was al naar de pruikenmaakster 
geweest en dat is een schat. Ze heeft een 
paar van haar allermooiste pruiken voor 
me besteld en toen heb ik deze uitgekozen.’

Ze wijst naar haar hoofd.
‘Hè?’ zegt Sofie. Ze kan het nog steeds niet 

geloven. Papa heeft haar er niks van verteld. O, ze móét even voelen, 
dat kan ze echt niet tegenhouden. Ze glijdt van de bank af, gaat 
bij oma’s hoofd staan en legt haar handen heel voorzichtig op de 
koninginnenkrullen. 

‘Beeldig hè?’ vraagt oma. ‘Iedereen zegt dat het me stáát.’
Sofie trekt haar handen terug. ‘Het is...’ zegt ze. Ze weet niet wat 

ze moet zeggen.
Oma gaat ook rechtop zitten. Ze zucht er een beetje bij. Daarna 

pakt ze Sofies bovenarmen vast en aait er even overheen. Ze vraagt: 
‘Wat wilde je zeggen, schat?’

‘Mag ik...’ zegt Sofie zachtjes. ‘Mag ik... kan hij ook af?’
Oma trekt haar handen terug. Ze kijkt recht in Sofies ogen en lacht 

een beetje: misschien lacht ze zielig, misschien lacht ze tevreden, 
het is niet goed te zien. 

‘Hij kan af,’ zegt oma. ‘Wil je even kijken?’
Sofie knikt. Ze weet niet of het eng is, onder iemands pruik 

kijken. Is oma daar kaal? Net als opa? Ja, ze denkt eigenlijk wel dat 
het eng zal zijn om oma’s blote hoofd te zien. Maar toch knikt ze. 

Oma legt een vinger op Sofies mond. Ze zegt: ‘Pinguïnnetje, het 
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is ons geheim. Goed? Je vader vond dat ik het je niet moest vertellen. 
Maar je wordt al bijna negen, en dat is groot. Niet schrikken, hoor.’

En dan pakt oma haar haar vast. Aan de randen. En ze schuift het 
zomaar naar achteren.

Nee, het is niet eng.
Het is lief.

Oma is helemaal niet kaal. Ze heeft alleen 
héél korte haartjes. Als een hondje. Of als 

een konijn.
‘Het is nog niet allemaal weg,’ zegt 

oma. ‘Maar de pruikenmaakster 
heeft het alvast geknipt. Dan zie je 
de lege plekken niet zo. En dan blijft 

de pruik ook beter zitten.’
Weer moet Sofie even voelen. Oma 

buigt haar hoofd een beetje, en Sofie doet 
haar ogen dicht. Zo zacht, zo zacht.

‘Oma,’ fluistert ze, ‘het voelt heel lekker.’
Ze doet haar ogen weer open. ‘Met de pruik lijk je op een koningin. 

Maar zo, zonder de pruik, ben je meer een konijntje. Een heel erg 
groot konijntje.’

Oma schiet in de lach. Ze zet haar pruik weer op. ‘Nou,’ zegt ze, 
‘dat weet ik niet, hoor. Mijn vader had vroeger konijnen, dat waren 
van die joekels. Ik was gewoon bang van ze.’

‘Door die korte haartjes lijk je erop,’ zegt Sofie.
‘Snap ik,’ zegt oma. ‘Misschien had ik ze er dan toch maar 

helemaal af moeten laten halen.’
‘Nee,’ zegt Sofie. ‘Dan was je geen konijn, maar...’
‘Maar een dolfijn!’ giechelt oma. ‘En dat rijmt!’



Sofie giechelt ook. ‘Een dolfijnenkoningin! Dat was je dan!’
‘Och,’ zegt oma, ‘och, pinguïnnetje van me.’


