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1

W

ELKOM TERUG IN DUTJEBROEK, met z’n groene heu-

vels en vooral veel koeien. Waar je het gras hoort
groeien en die koeien loeien. Boeien…
Nou, deze twee boeit het dus wel.

Dit zijn Mick Mulder en Nick Vonk, de enige twee leden van een supergeheime tweepersoonsclub die alleen
zij tweeën kennen: de Vreselijke Twee. (Mick is die ene
met het gasmasker.)

De club van de Vreselijke Twee was geen gewone geheime club. Het was een grappenmakersclub. En vandaag, zondag, stonden Mick en Nick op het punt hun
allernieuwste grap uit te halen.
Gisteren, op zaterdag dus, hadden Mick en Nick een
lijstje gemaakt van alles wat ze daarvoor nodig hadden:

‘Waarom gasmaskers?’ vroeg Nick.
Mick en Nick stonden in hun grappenlaboratorium,
een inloopkast die grensde aan Nicks slaapkamer. Alle
vier de muren én het plafond waren bedekt met schoolbordverf, zodat de Vreselijke Twee er hun grappen konden voorbereiden.
Zie je de plattegrondjes? Zie je de schema’s? Zie je de
kist met zwarte sokken in de hoek?
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De sokken zijn niet belangrijk. Maar wat achter de sokken stond, dat was wél belangrijk. Daar stond op de
muur namelijk de grappenmakerseed: de 64 woorden
waarnaar Mick en Nick leefden.
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(Lees je dit boek op een stil plekje en is er niemand in de
buurt die je kan horen? Steek dan gerust je linkerhand
– de grappenmakershand – op en zeg de woorden hardop tegen jezelf.)
‘En daarom hebben we dus een gasmasker nodig,’ zei
Mick, die in de tussentijd had doorgepraat.
‘Ik denk niet dat gasmaskers werken zoals jij denkt
dat ze werken,’ zei Nick.
‘Ik denk dat ze precies werken zoals ik denk dat ze
werken,’ zei Mick.
‘Ja, hè hè,’ zei Nick. ‘Dat is de definitie van denken.’
‘Nou, ik neem er in elk geval eentje mee,’ zei Mick. ‘En
ook een voor jou. Ik durf te wedden dat je er morgen om
vraagt.’
En daarmee zijn we weer hier aanbeland.

9

‘Weet je zeker dat je er geen wilt?’ vroeg Mick.
‘Ja.’ Nick haalde een knijper uit zijn zak en zette die op
zijn neus. Hij trok een pijnlijk gezicht.
‘Een gasmasker zit veel lekkerder,’ zei Mick.
‘Oké,’ zei Nick.
‘En het ziet er supercool uit.’
Nick keek eens goed naar Mick. ‘Misschien.’
Mick en Nick zetten hun skateboard op straat. (Allebei
de skateboards waren van Mick. Vanochtend was hij op
een ervan naar het parkeerterrein achter Danny’s
Lunchhoek gereden. Nick had het andere skateboard
gedragen. Hij had wat moeite om zijn evenwicht te bewaren op zo’n ding.)
Ze trokken hun afwashandschoenen aan.
Ze haalden de kwasten tevoorschijn.
Toen pakte Mick uit zijn rugzak het allerbelangrijkste ingrediënt voor hun grap van vandaag. Het was zo
belangrijk dat ze het niet op hun lijst hadden gezet,
voor het geval die in verkeerde handen zou vallen. Dat
zou maar leiden tot vragen, naspeuringen, ontmaskeringen en strenge straffen. Het was de hoeksteen van
de hele operatie: een stevig in plastic verpakt stuk
kaas.
Dutjebroekse koeien aten Dutjebroeks gras van de
Dutjebroekse heuvels om Dutjebroekse melk te maken. Een deel van die Dutjebroekse melk werd verwerkt tot Dutjebroekse kaas. Dat gebeurde in de
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Dutjebroekse Zuivelfabriek, leverancier van 27 kaasvarianten, waaronder:
blauwe kaas
boerenkaas

brandnetelkaas
brie

Edammer kaas
emmentaler
feta

)
Goudse kaas (belegen
legen)
Goudse kaas (extra be
Goudse kaas (jong)
Goudse kaas (oud)

ig)
Goudse kaas (overjar
graskaas
gruyère

komijnekaas

kruidenkaas
meikaas

mozzarella
munster
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nagelkaas
Parmezaanse kaas
peperkaas
rookkaas
roomkaas
smeerkaas
verse kaas

Als je ze hebt geteld, weet je dat dit maar 26 soorten
zijn. Maar misschien vind je het boeiend om te weten
dat Dutjebroek daarnaast een van de weinige plekken
buiten België is waar ze zogenoemde Limburger kaas
mogen maken. En juist die kaas, beroemd om zijn afschuwelijke zweetvoetengeur, had Mick Mulder vanochtend gekocht.
‘Ieuw,’ zei Mick terwijl hij de kaas uitpakte. ‘Het stinkt
naar zweetvoeten.’
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‘Dat is nou net de bedoeling,’ zei Nick.
‘Ja, maar ik kan die voeten rúíken. Door het gasmasker heen.’
Nick haalde zijn schouders op. ‘Dat probeerde ik al
tegen je te zeggen. Gasmaskers houden gif buiten, maar
stank niet.’
Mick haalde het gasmasker van zijn gezicht. ‘Oké. Jij
wint. Ik neem wel een knijper.’
Nick glimlachte. ‘Ik heb er maar eentje.’
Laat dat maar aan Nick over: midden tijdens een
grap een andere grap uithalen met zijn medegrappenmaker.
‘Goeie,’ zei Mick.
‘Dank je,’ zei Nick.
Mick zag een beetje groen. Hij staarde naar de kaas.
‘Het is nog smeriger dan ik dacht.’ Hij nam een flinke
hap lucht en hield daarna zijn adem in.
Mick en Nick knikten naar elkaar.
Toen gingen ze op hun skateboard liggen, plat op
hun rug, en rolden onder een gele auto. Het was de auto
van de directeur van hun school, directeur Barsman, die
elke zondag om dezelfde tijd bij Danny’s Lunchhoek
lunchte.
Voor een goede grap had je een goed haasje nodig, en
een goed haasje was iemand die het verdiende om bij
de neus genomen te worden. Goede haasjes waren bij13

voorbeeld dictators en tirannen, ijdeltuiten en opgeblazen ego’s. Directeur Barsman was een geweldig
haasje, omdat hij:

1) er voortdurend op wees (in toespraken en op
bordjes die hij overal op school ophing) dat
leerlingen respect moesten hebben voor zijn
macht als directeur;
2) volkomen over de rooie ging zodra aan die
macht werd getwijfeld, en een knalpaars gezicht kreeg zodra hij boos werd (wat nogal
vaak voorkwam);
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3) alle themadagen van dit jaar had afgeschaft
(omdat ze te ‘lollig’ zouden zijn), inclusief
Rare-haren-dag, Snorrendag en Achterstevorendag; alleen Pyjamadag was nog over
(een compromis dat door de klassenvertegenwoordiger uit het vuur was gesleept,
maar zelfs daarbij had directeur Barsman
het keihard gespeeld: op Pyjamadag begonnen de lessen dit jaar een kwartier eerder,
‘omdat de leerlingen zich niet eerst hoeven
aan te kleden’);
4) allerlei andere afschuwelijke dingen had gedaan, waaronder alles uit het eerste boek.
Ze hadden maar 93 seconden nodig om de onderkant
van de auto met Limburger kaas in te smeren. Minder
dan twee minuten later stonden ze alweer naast de
auto.
‘Hoe ruikt het?’ vroeg Nick.
‘Goor,’ antwoordde Mick.
Ze grijnsden. Mick stak twee vingers in de lucht. Nick
deed hetzelfde. Ze legden hun vingertoppen tegen elkaar. Dit was de geheime handdruk van de Vreselijke
Twee, perfect geschikt om een geslaagde grap mee te
vieren.
‘Kom, we gaan,’ zei Mick.
Maar Nick was nog niet klaar. ‘Wacht even.’
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Hij keek om zich heen om te zien of er geen pottenkijkers waren. Toen smeerde hij een laagje kaas op de ventilatieopeningen onder de voorruit.
Dit was de meesterzet.
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