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TWEE DAGEN VOOR HET ALLEMAAL 

BEGON…

Aan de rand van het plaatsje Boring, in de tuin 

van een oude villa, tussen zandkastelen en een 

schommel, zat een jongetje. Hij was de hele 

morgen bezig geweest met mos, bladeren en 

takjes. Daar had hij een bedje van gemaakt voor 

zijn knuffel. Nu was het eindelijk klaar.

‘Mooi hè, Icy?’ zei hij tegen zijn pluizige 

vriendje, dat tegen de appelboom leunde en met 

zijn zwarte ogen toekeek. ‘Het is klaar, je mag 

erin!’

De jongen sprong overeind, veegde het gras 

van zijn knieën en legde Icy op het zachte mos. 

Hij maakte een dekentje van kastanjebladeren 

en gaf hem een zoen op zijn neus. ‘Ik moet even 

plassen, hoor. Zo terug. Blijf maar lekker liggen 

in je nieuwe bed.’
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Hij liep naar het huis en nam het trappetje 

naar het terras in één sprong.

Zodra de deur achter hem dicht was gevallen, 

gleed er een zwarte schaduw door de tuin.

Gelukkig was die allang verdwenen toen de 

jongen terugkwam.

Maar Icy helaas ook.



13

HOOFDSTUK 1

Het begon toen de postbode ’s avonds aanbelde, in plaats 

van ’s morgens. Als Nemo gewoon tussen zijn ouders was 

blijven zitten, met zijn voeten op het lage tafeltje en het 

schaaltje chocolade-ijs op zijn zongebruinde buik (wat 

heerlijk koel was bij deze hitte), dan had hij vast niet zo veel 

problemen gekregen.

En dat geldt ook voor de inwoners van Boring.

Maar Nemo vroeg: ‘Wie is dat?’

Zijn moeder antwoordde zonder haar blik van de tv af te 

wenden: ‘Ik weet een heleboel, maar niet alles.’ Haar haren 

en shirt wapperden in de wind van twee grote ventilatoren 

die naast de tv stonden; ze ‘speurden’ heen en weer door de 

ruimte, als bodyguards. De deur naar het terras en alle 

ramen in de grote woonkamer stonden wijd open, om de 

koelte van de avond binnen te laten.

een vreemd pakje
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‘Kijk jij even?’ bromde Nemo’s vader, terwijl hij met een 

tortillachip avocadodip uit een bakje schepte. Met veel 

gekraak verdween het lekkere hapje in zijn mond.

Al de halve maand juni aten ze alleen nog maar avocado’s 

bij de familie Pinkowski. Avocadodip, avocadosalade, met 

garnalen gevulde avocado’s, en zelfs één keer – maar ook 

echt maar één keer – avocado-smoothie.

De ouders van Nemo hadden een kleine supermarkt aan de 

Markt in Boring. Ze aten altijd alles wat ze niet konden ver-

kopen zelf op, om maar niets te hoeven weggooien. Dat was 

prima zolang het om pizza of chocola ging, vond Nemo, 

maar drieduizend avocado’s wegwerken was toch wat minder.

Weer werd er aangebeld.

Meneer Pinkowski keek zijn zoon waarschuwend aan.

Nemo zette het schaaltje met ijs op het lage tafeltje en 

werkte zich omhoog van de bank. Zijn ouders sloegen nooit 

één aflevering van Grenzeloze liefde over en Nemo keek 

altijd mee. Niet dat hij nou zo dol was op dat sentimentele 

liefdesgedoe, maar omdat de ouders van Oda erin mee-

speelden – en Oda was veruit het leukste meisje van zijn 

klas. Of eigenlijk van de hele school. Misschien zelfs wel 

van heel Boring! Of van het hele land, de wereld, dit zonne-

stelsel…

Iedere keer dat Nemo naar een aflevering van de serie zat 

te kijken, had hij het gevoel dat hij ietsje dichter bij Oda 
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was. Alleen eindigde iedere aflevering met een grote vrij-

partij, daar kon je vergif op innemen. 

Nemo stond op en liep op blote voeten naar de voordeur 

van hun bungalow.

‘Ach!’ zei hij.

‘Ha, Nemo,’ zei Frans Ach.

‘Wie is dat?’ klonk de stem van Nemo’s moeder vanuit de 

woonkamer.

‘De postbode!’ riep Nemo terug.

‘Huh? Nu nog?’ bromde Nemo’s vader.

‘Mijn oprechte verontschuldigingen dat ik jullie zo laat 

nog stoor,’ zei Frans Ach. ‘Maar ik heb hier een merkwaar-

dig pakje en ik vermoed dat het voor jou bestemd is.’

Hij gaf Nemo een bruin pakket, waar grote, zwarte letters 

op stonden.

‘Voor mij?’ vroeg Nemo verbaasd. Hij had nog nooit een 

postpakket ontvangen.

‘Dat denk ik.’ De postbode wierp zijn lange dreadlocks 

over zijn schouder en trok een echte stoffen zakdoek uit zijn 

broekzak. Daarmee wiste hij het zweet van zijn voorhoofd. 

‘Ik loop er al de hele dag mee te sjouwen. En al die tijd pro-

beer ik erachter te komen voor wie dit raadselachtige pakje 

nou kan zijn.’ Frans Ach grijnsde trots. ‘Maar nu weet ik het!’

Hij verdraaide zijn lange nek om tegelijk met Nemo het 

adres te kunnen lezen.
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aan nIemand!

waar de peper groeIt

In een gAT

‘Dat moet jij wel zijn.’

‘Aha,’ zei Nemo. Hij wist niet of hij zich nu beledigd 

moest voelen. ‘Eh… hoezo?’

‘Nou, “nemo” is Latijn voor “niemand”,’ verklaarde de 

postbode. ‘Bovendien woon je in de Pepersteeg, en het “gat” 

past ook wel bij jullie, eigenlijk.’ Verontschuldigend haalde 

hij zijn schouders op.

Tegelijk keken ze naar het enorme bord in de voortuin. 

Daarop stonden de slanke billen van een vrouw, met daar-

naast een rol toiletpapier waar een paar vlinders omheen 

fladderden.

Nemo’s vader was enorm trots op de deal die hij had 

gesloten met een fabrikant van toiletpapier. Iedere maand 

kreeg hij vijftig euro voor dat bord, en daarvan kochten de 

Pinkowski’s elke keer sushi.

‘Oké… Nou, bedankt dan!’ Nemo klemde het pakje onder 

zijn arm en zette een onleesbare krabbel op het apparaat dat 

Frans Ach hem voorhield. 

De postbode slingerde zich weer op zijn fiets en nam 

afscheid met de woorden: ‘Peace, man!’ Luid bellend ver-

dween hij de hoek om.
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Grè-hè-henzen-loho-hoze lieieiefde! Toen Nemo de woon-

kamer weer in kwam, was de aftiteling net begonnen.

‘En? Wat had Ach?’ Zijn moeder keek hem nieuwsgierig 

aan.

‘Ik heb een pakje gekregen!’ Nemo ging op zijn knieën 

bij het lage tafeltje zitten en schoof met het pakket zijn 

schaaltje ijs opzij, dat inmiddels was veranderd in een 

vieze bruine soep.

‘Van wie?’ wilde zijn vader weten. Met een afkeurende 

blik op het pakje kwam hij overeind en zette de vuile glazen 

en schaaltjes op de bar tussen de open keuken en de woon-

kamer.

‘Geen idee,’ antwoordde Nemo. ‘Er staat geen afzender 

op.’ Hij hield het pakje naast zijn oor en schudde het. ‘Mis-

schien heb ik meegedaan aan een prijsvraag en iets gewon-

nen!’ Hij viste de schaar uit de la en knipte het eerste plak-

band door.

‘Stop!’ Zijn moeder ging rechtop zitten. Ze wees naar de 

hanenpoten die dwars over het pakket geschreven waren.

verboden te openen!

het bIjt!

‘Je kan het beter niet uitpakken,’ zei ze op een toon die 

Nemo maar al te goed kende.
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‘Waarom niet?’

‘Nou ja, omdat er “Verboden te openen!” op staat natuur-

lijk!’ Zijn moeder nam het pakje uit zijn hand. ‘Het kan wel 

een bombrief zijn.’

‘Wat een onzin!’ protesteerde Nemo. ‘Op een bombrief 

staat toch geen waarschuwing?’

‘Precies! Ook dat nog!’ Argwanend staarde zijn moeder 

naar de vreemde waarschuwing. Toen viel haar blik op het 

adres. ‘Waarom denk je eigenlijk dat het voor jou is? Dat 

zijn toch niet jouw naam en adres? Het ís niet eens voor jou, 

dus je moet het terugbrengen.’ Ze stond op en legde het 

pakket op de grond. ‘Morgenochtend ga je voor schooltijd 

eerst even langs de post. Afgesproken?’

‘Maar er staat geen afzender op,’ sputterde Nemo tegen. 

‘Hoe kan ik het dan terugsturen?’

‘Dat mogen ze bij de post uitzoeken. Jij brengt het terug 

en daarmee uit!’

‘Mam!’ Nemo kwam overeind en snoof verontwaardigd. 

‘Het is míjn pakket. Ik mag ermee doen wat ik wil.’

‘Luister naar je moeder!’ beval zijn vader, die met veel 

gerammel de afwasmachine inruimde.

‘Afgesproken?’ herhaalde zijn moeder. Ze staarde naar 

Nemo zoals de slang Kaa naar de kleine Mowgli keek.

‘Oké.’ Nemo draaide met zijn ogen. Hij gaf het op. Zijn 

moeder was niet streng, maar ze zou nooit toegeven. Als ze 
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zich iets had voorgenomen, was ze er niet meer van af te 

brengen.

‘En als je je er niet aan houdt, dan zwaait er wat!’ Ze 

drukte een zoen op zijn hoofd en gaf hem een klapje tegen 

zijn achterste. ‘Zo, en nu naar bed.’

Met hangende schouders liep Nemo naar de badkamer. 

Chagrijnig poetste hij zijn tanden, veegde de snor van 

 chocolade-ijs van zijn bovenlip en slofte naar zijn kamer.

Boos liet hij zich op zijn bed vallen.

Het leven in Boring was zo saai als slapende voeten. En 

nu gebeurde er eindelijk wat, en dan was het eerste wat hij 

te horen kreeg: verboden! Misschien zat er wel iets super-

tofs in dat pakket! Een laptop. Of een opblaasboot. 

Door de teleurstelling en de hitte duurde het lang voor 

Nemo insliep.

Toen hij eindelijk in een onrustige slaap was gevallen, 

droomde hij van een wilde achtervolging. Twee gemaskerde 

boeven (die eerlijk gezegd nogal op zijn ouders leken) 

hadden een pakje uit zijn handen getrokken en vluchtten in 

een zwarte Porsche door allerlei smalle straatjes. Hij achter-

volgde hen in een rode Porsche. Hun auto’s schraapten met 

de zijkanten langs de muren van huizen, de vonken sproei-

den van het metaal af, de banden raakten oververhit…

Nat van het zweet schrok Nemo wakker. De ochtendzon 

scheen precies op zijn bed.
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In mijn dromen beleef ik af en toe tenminste nog iets, 

dacht hij dankbaar en hij stond op.

Als hij had geweten wat voor avonturen hij die dag nog 

zou beleven, was hij waarschijnlijk weer in zijn bed gaan 

liggen om verder te dromen. Want alles wat er die dag in 

Boring zou gebeuren, was misschien toch een avontuur te 

veel.




