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Kakker wil later astronaut worden. 
Hij vertelt ’s avonds aan tafel over het 
heelal. 
‘Daar komt niks van in,’ zegt papa Ro-
bert-Jan. ‘Als je bij een hedge fund werkt 
stijg je tot veel grotere hoogte. Vast-
goed kan ook, dan creëer je je eigen 
ruimte.’
Mama Sophie wil dat Kakker chirurg, 
consultant of advocaat wordt. Des-
noods orthodontist. ‘Dan werk je ook 
met de ruimte, maar dan tussen twee 
voortanden. En een open mond is net 
een zwart gat,’ zegt Sophie.
 
Kakker houdt vol: ‘Astronauten doen 
onderzoek, met experimenten en loba-
rotariumwerk als wetenschappers.’
Bij dat laatste woord verslikt Robert-Jan 
zich in zijn truffelravioli. ‘Met een uni-
versiteitssalaris kun je niet eens huren 
in een Vinex-wijk! Dan liever astronaut 
want dan loop je na je ruimtereis binnen 
met tv-optredens, lucratieve congressen 
en een kledinglijn. Een redelijk business 
model,’ concludeert Robert-Jan. 

Toch wil Kakker meer weten over pla-
neten en kometen, maar vooral over de 
sterren en waarom ze soms schitteren 
en dan opeens uitdoven. ‘Dat is meer 
een vraag voor Ivo Niehe,’ zegt mama 
Sophie. Robert-Jan roept: ‘Ik regel dat 
je Ivo ontmoet en dan ben je slechts 
one handshake verwijderd van allerlei 
sterren.’
Het blijft knagen bij Kakker. ‘Mag ik wel 
een sterrenkijker voor mijn verjaardag?’
Mama Sophie vindt het overdreven: 
‘Met je verrekijker kun je in Laren ook 
sterren observeren, bij Brasserie Mauve.’
  
Als Kakker slaapt zegt Robert-Jan te-
gen Sophie: ‘We geven hem een ster-
renkijker, dat is twee dagen leuk en dan 
gaat het vervelen. Zijn we zo af van dat 
astronautengedoe.’ Een goed idee. La-
ter een ster in je vak worden is prima 
Kakker, maar word dan steradvocaat of 
astro notaris! 

AstronautHet is weer tijd om met de bus terug 
te rijden. Alle kids hebben een poster 
gekregen van een impressionist. An-
nemijn en Willemijn hebben de poster 
verfrommeld en in de kleine WC van de 
bus gepropt. ‘Posters zijn voor paupers’, 
zeggen hun ouders altijd.
Dan zijn ze weer bij de school. ‘Hoe was 
het?’ vraagt mama Sophie aan Kakker. 
Kakker zegt: ‘Later word ik schilder!’ 
‘Dat zullen we nog wel zien. Eerst maar 
gymnasium en rechten studeren. Schil-
derijen kun je beter kopen dan zelf ma-
ken. Wist je dat die schilders heel arm 
waren en honger hadden?’
Thuis zit Kakkers zusje Anne-Fleur te 
tekenen. ‘Het lijkt op Miro,’ zegt Kak-
ker. Iedereen moet lachen. Kunst is 
leuk! Maar je moet het niet aanraken of 
zelf maken, dat weet Kakker nu dankzij 
het schoolreisje!  


