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BECKY BREINSTEIN is van school gestuurd. 
Dit heeft iets te maken met:

•  Een lelijke visman met baard, die haar ’s nachts 
een schok heeft gegeven

•  Drones en postduiven die geheime boodschappen 
sturen

•  De gifbeker van de beroemde fi losoof SOCRATES.

Becky vindt het prima dat ze niet meer naar school 
hoeft. Maar ze vindt het verdacht dat haar aartsvijand 
ISABELLA TOSTI zo blij is. Ze gaat op onderzoek uit, 
samen met RAYMON DE DEMON (geen hond, maar haar 
Tasmaanse tijger!). 

NUR 218 / 730

9 7 8 9 0 2 5 9 0 7 1 5 0

Becky Breinstein beleeft een spannend avontuur vol 
humor, vriendschap en vrolijke wijsheid. De gifbeker 
van Socrates is het eerste deel van een serie waarin 
Becky haar leven op z’n kop zet met de grootste 
denkers uit de geschiedenis.

#zowordjevanschoolgestuurd
www.beckybreinstein.nl

Zie ik eruit 
als een hond 

of zo?!
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Drukke kinderen noemen ze ‘ADHD’er’. Moeilijke 
kinderen noemen ze ‘autist’. Ik vraag me af wat ze 
met dat soort woorden bedoelen. Voorlopig is er 
nog geen woord voor mij. 

En dat daar in de boom is mijn buurman Arend. Maar 
die is nu niet belangrijk. 

Ik ben van school gestuurd. Ik zal je vertellen hoe 
dat gegaan is.

Mijn naam is BECKY BREINSTEIN. En dit is RAYMON 
DE DEMON, de laatste Tasmaanse tijger ter wereld.
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Ik woon in Domdorp. Domdorp heet zo omdat het 
gebouwd is rondom de Domdorper Dom.

Er is niks mis met Domdorp, op het eerste gezicht. 

Maar als je een beetje uitzoomt, zie je waar die 
schattige wolkjes vandaan komen: uit de TOSTI-
FABRIEK. Het halve dorp werkt daar. Mijn vader ook, 
al praten we daar liever niet over. Hij werkt op een 
Tosti-kantoor.

Als de wind verkeerd staat, ruikt heel Domdorp 
naar kaas. Terwijl ik niet van kaas hou. Kaaslucht 
doet me denken aan zweetsokken.                                
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Dat het zo stinkt, is de schuld van HARM-KLAAS 
TOSTI. Hij is de eindbaas van de Tosti-fabriek. Het 
brein achter Tosti-soep, Tosti-ijs en Tosti-melk 
(allemaal bij ons op school verkrijgbaar!). En een 
Tosti-app, waarmee je Tosti-smaken sterren kunt 
geven.

Maar hij is nog niet tevreden. Hij koopt winkels en 
boerderijen en alles wat hij maar kan kopen om zijn 
bedrijf nog groter te maken. Hij is pas klaar als de 
hele wereld een Tosti-wereld is.

Op zijn bureau staat 
een GOUDEN KAAS, een 
prijs voor de grootste 
kaasfabriek. Daarnaast 
staat een door Harm-Klaas 
gemaakte foto van zijn 
dochter ISABELLA TOSTI, 
die een selfie maakt. Hij 
had haar moeilijk op een 
ander moment kunnen 
vastleggen. 

Hij noemt haar zijn 
‘lievelingsdochter’, maar dat is 
nogal makkelijk want hij heeft 
er maar één. Ze krijgt ALLES 
wat ze wil.
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Isabella Tosti en ik 
zaten in dezelfde klas. 
En het ergste was: we 
werden naast elkaar 
gezet. Waarschijnlijk 
omdat we allebei 
twee klassen hebben 
OVERGESLAGEN. De 
leraar hoopte denk 
ik dat we daardoor 
vriendinnen zouden 
worden.

Zoiets doms kan alleen PATRICK verzinnen. Hij lijkt 
op een paasei. Hij heeft moeite om zijn eigen naam te 
schrijven. 

Isabella en ik zouden NEVER NOOIT vriendinnen 
worden. Ik heb geen vriendinnen nodig. Zeker niet 
DEZE vriendin. Ik zou nog liever altijd alleen zijn, 

dan naar dit verwende nest te moeten 
luisteren. Ze vindt zichzelf heel knap, 
maar ze ruikt NAAR KAAS. En had ik 
al gezegd dat ik niet van kaas hou?
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Trouwens: Isabella heeft vrienden genoeg. Of nou ja: 
VOLGERS. 

Haar NUMMER 1-VOLGER is AINOA. 
Ainoa is een nerd, ze zit de halve dag achter de 

computer. Isabella snapt helemaal niks van wat 
Ainoa allemaal uitvogelt, en daar kan ze slecht 
tegen. DANNY en RENS zijn niet belangrijk. 

Op een ochtend haalde Isabella het in haar hoofd 
om uit zichzelf te vragen of ze een SPREEKBEURT 
mocht houden. 

Patrick het Paasei vond dit een uitstekend idee. 
‘Waar gaat je spreekbeurt over, Isabella?’ 
vroeg hij.

‘Over de toekomst,’ zei 
Isabella.

‘Oeeehhh, spannend!’ zei 
het Paasei. ‘Succes, take it 

away!’

Rens

Danny

Ainoa
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‘Maar wij hebben het goed. Als ik nu iets wil eten 
– bijvoorbeeld een hamburger met Tosti-smaak™ – 
hoef ik het alleen maar te bestellen met de Tosti-
app. Tosti werkt aan nieuwe smaken die IEDEREEN 
lekker vindt.

‘Ik heb een filmpje 
gemaakt’, zei 
Isabella. Ze 
drukte op PLAY 
en haar eigen 
hoofd kwam 
groot in beeld. 

‘Wij leven 
in de BESTE 
TIJD die er 
ooit geweest 
is,’ zei ze. ‘En dat komt door de techniek. 
Vroeger moesten mensen alles zelf doen. Zelf alles 
maken van klei, zelf op jacht en zelf tosti’s maken .  
Het leven was zwaar en je kon heel makkelijk doodgaan!

‘We hoeven bijna 
niks meer zelf te 
doen. Ik hoef niet 
eens meer zelf 
een spreekbeurt te 
houden, want ik doe 
het gewoon met een 
video!                                      

Die stomme  
klei-televisie doet  

het weer niet!
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‘In de toekomst wordt ons leven alleen nog maar 
BETER. Uiteindelijk doen we alles online. En daarom 
is het ook belangrijk dat wij meegaan met de tijd 
en meer digitaal gaan doen. Als we dat niet doen, 
blijven we in die GROT van klei zitten. Dit was mijn 
spreekbeurt. Zijn er nog vragen?’

Ik stak mijn vinger op en zei: ‘Wat een ONZIN! Denk 
je echt dat deze tijd voor alle mensen in de wereld 
zo goed is? En wat bedoel je met DIGITAAL doen? 
De hele dag selfies nemen, net als jij?’

Patrick zei: ‘Kan jij ook op je beurt wachten, 
Becky?’

En tegen Isabella: ‘Dat was heel mooi en 
interessant, APPLAUS!’

Verder had niemand vragen. Ik ben naar voren 
gelopen, om nog een keer te zeggen dat ik wél 
vragen had.

    ‘Weet je wat,’ zei Patrick 
het Paasei: ‘Als jij 

zo graag het woord 
neemt omdat je alles 
beter weet, Becky 
Breinstein, houd jij 
dan MORGEN maar een 

spreekbeurt!’

BW Becky Breinstein - 1 - De gifbeker van Socrates i.indd   13 20/08/19   10:09



MARC VAN DIJK &
SANDER TER STEEGE

DE GIFBEKER VAN SOCRATES

#1

DE GIFBEKER VAN SOCRATES

#ZOWORDJEVANSCHOOLGESTUURD

MARC VAN DIJK &
SANDER TER STEEGE

BECKY BREINSTEIN is van school gestuurd. 
Dit heeft iets te maken met:

•  Een lelijke visman met baard, die haar ’s nachts 
een schok heeft gegeven

•  Drones en postduiven die geheime boodschappen 
sturen

•  De gifbeker van de beroemde fi losoof SOCRATES.

Becky vindt het prima dat ze niet meer naar school 
hoeft. Maar ze vindt het verdacht dat haar aartsvijand 
ISABELLA TOSTI zo blij is. Ze gaat op onderzoek uit, 
samen met RAYMON DE DEMON (geen hond, maar haar 
Tasmaanse tijger!). 

NUR 218 / 730

9 7 8 9 0 2 5 9 0 7 1 5 0

Becky Breinstein beleeft een spannend avontuur vol 
humor, vriendschap en vrolijke wijsheid. De gifbeker 
van Socrates is het eerste deel van een serie waarin 
Becky haar leven op z’n kop zet met de grootste 
denkers uit de geschiedenis.

#zowordjevanschoolgestuurd
www.beckybreinstein.nl

Zie ik eruit 
als een hond 

of zo?!

Omslag Becky Breinstein - 1 - De gifbeker van Socrates e.indd   Alle pagina's 01-08-19   11:10




