Dit is Kakker

thuis en zorgt ze voor Anne-Fleur, het
zusje van Kakker. Anne-Fleur zit nog
vaak in de Bugaboo.
Als de moeder van Kakker werkt, gaat
Anne-Fleur naar de crèche: Het Roze
Olifantje. Vroeger ging Kakker daar ook
heen.

Dit is Kakker. Kakker woont met zijn
ouders en zijn zusje in AmsterdamZuid.
De vader van Kakker is advocaat bij een
groot kantoor. Hij heet Robert-Jan. Als
hij praat lijkt het alsof er een aardappel
in zijn keel zit.
Kakkers moeder werkt drie dagen in
de week bij een bekende bank. Zij heet
Sophie. Als Sophie niet werkt is zij

4

Nu gaat Kakker naar de basisschool.
Dat is de grote school waar je leert
schrijven, rekenen en computerspelletjes spelen.
Rekenen kan Kakker al goed. Zijn vader
doet rekensommetjes met hem: ‘Als er
bij een fusie tussen twee bedrijven tien
advocaten 250 uur schrijven, hoeveel
kunnen ze dan declareren als hun uurprijs € 475 is?’
Kakker vindt rekenen leuk. Vooral met
iets tastbaars zoals geld, maar ook met
effecten of opties.
Kakker houdt van hockey. Hij zit in de
F16. Elke zaterdag speelt hij een wedstrijd met zijn vriendjes. Zijn ouders en
Anne-Fleur komen dan kijken.
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Hij wordt aangemoedigd om een punt
te drukken. Wat roept zijn vader?
‘Schop ’m onderuit die schoft, tackelen die proleet, kom op Kakker, je kunt
het, als je scoort krijg je de MegaLegoStarTrekDoos!’
Kakker heeft al heel veel speelgoed. Zijn
kamer lijkt wel een speelgoedwinkel.
Kakker draagt altijd mooie kinderkleren van Oilily en Ralph Lauren. Maar
het liefst draagt hij een groene polo
van Tommy Hilfiger, een rood Dockersbroekje en gespschoentjes van Dolce &
Gabbana.
Zijn kleren draagt Kakker slechts één seizoen, omdat hij zo groeit, maar ook omdat hij iets te veel toastjes met zalm eet.
Vandaag is papa Robert-Jan gestresst.
Hij moest tot midden in de nacht werken omdat een belangrijke klant een
bod had gedaan op een groot bedrijf.
Soms denkt mama Sophie dat papa
Robert-Jan helemaal niet zit te werken maar met zijn secretaresse uit eten
gaat. Dat is niet zo. Wel kijkt Robert-Jan
altijd naar de mooie stagiaires op kantoor, de jongens dan.
Mama Sophie is ook gestresst. Ze is
vergeten om luiers te kopen voor Anne-Fleur. Vervelend! Nu heeft ze Anne-
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gezellig. Het leukst vindt Kakker het
buffet.
Vooral de toetjes smaken hem goed.
Als hij niet oppast is binnenkort z’n
Bennetton zwembroek te klein.
Robert-Jan en Sophie maken veel ruzie.
Het gaat niet goed met de aandelenportefeuille. Er is een kans dat Sophie de
boodschappenauto moet wegdoen. Dan
hebben ze nog maar twee auto’s.
Het geruzie valt Kakker helemaal niet
op. Hij ligt in het zwembad met z’n

nieuwe vriendjes: Arnoud, Albrecht en
Adelbert.
Kakker is alweer een maandje terug van
vakantie. Opeens is Robert-Jan elke dag
thuis! Op zijn werk is het helemaal misgegaan. Robert-Jan zou sabbatical nemen om zichzelf te ontdekken. Nu het
zo slecht gaat – er zijn allemaal bedrijven omgevallen – is er geen werk meer
op het advocatenkantoor. Hij hoeft niet
meer terug te komen na zijn sabbatical!

Fleur in een pashmina sjaal gewikkeld.
Morgen zal Sophie weer luiers kopen.
De helft van het inkomen van Sophie
gaat op aan Pampers en speciale vochtige tissues: Veegjebips. De Bugaboo
was ook duur, maar die is wel hip. Als je
die niet hebt, dan hoor je er niet bij. Dat
weet Kakker heel goed.
Het is alweer zomer. Kakker gaat naar
het buitenland. De Volvo Station is helemaal volgeladen. Deze keer gaan de
ski’s niet mee. Dat hebben ze in december, februari en maart al gedaan. Nu
gaan ze zwemmen, snorkelen en naar
het strand op een resort.
Het lijkt er wel op Amsterdam-Zuid! Iedereen ziet eruit als de familie van Kakker. Er lopen andere papa’s rond die net
zo spreken als Robert-Jan. Het is heel
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Kakker vindt het heerlijk! Elke dag spelen met zijn vader. Hij heeft al een tijdje geen nieuw speelgoed gekregen. Zijn
groene polootje is nu te klein, maar hij
krijgt geen nieuwe. Kakker vindt het
vreemd.
Gelukkig is Anne-Fleur inmiddels zindelijk, zodat niet meer de helft van het
salaris aan luiers opgaat. Daarentegen
is Sophie gevraagd om nog maar zes
uur per week te werken op de bank.
Parttime, halve dag, deeltijd heet dat.
Haar lease auto is ingeleverd. Nu moet
ze alles met de bakfiets doen. Het grote
voordeel van dit alles: Kakker is de laatste tijd erg afgevallen, want er wordt
niet meer zoveel geborreld met lekkere
hapjes.

Kakker vraagt: ‘Waar gaan we dan
heen?’ Sophie zegt: ‘Naar Slotervaart.
Dat is net het buitenland, net als het
resort, alleen spreken de mensen er
niet zo veel Nederlands.’
Kakker vindt het spannend! Morgen
verhuizen ze.
’s Avonds denkt hij aan het nieuwe
huis. Misschien is het nog groter dan
dit huis! Misschien zijn z’n nieuwe
vriendjes daar ook goed in hockeyen!
Misschien dragen de vaders daar in Slotervaart ook rode broeken! En dan valt
hij in slaap.
Slaap lekker Kakker!

Het Feestje

Kakkers ouders geven een feestje. De
recessie is eigenlijk reuze meegevallen
en papa Robert-Jan heeft een nieuwe
baan bij een Amerikaans advocatenkantoor dat mergers & acquisitions
voor belastingontwijkende multinationals begeleidt. Op zijn eerste werkdag
mocht hij al lekker meegraaien.
Ze zijn verhuisd naar Laren en wonen

in een een-onder-een-kap met een
rieten dak. De tuin is zo groot dat het
tuinhuisje in Blaricum staat. Ze wonen
dus eigenlijk in Laricum.
Alle vrinden van Robert-Jan en mama
Sophie uit Amsterdam-Zuid, Bloemendaal, Aerdenhout en Wassenaar zijn er:
ja, al hun club-, huis-, jaar-, dispuuts-,

Robert-Jan en Sophie zijn ten einde
raad. Alle spaarcentjes zijn op. Met Koningsdag moesten ze alle merkkleding
van Kakker verkopen. Opbrengst: 27
euro.
Het leuke is: ze gaan verhuizen! Naar
een huurwoning. Het nadeel is dat de
hypotheekrente niet meer kan worden
afgetrokken. De hypotheek was gebaseerd op twee riante salarissen, twee
bonussen en de overwaarde van twee
extra huizen, en is niet meer te betalen
van de WW.
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