
magazine | 43NL

� Deze week
verschijnt deel
tien, Dummie de
Mummie en de
schat van So-
horro (8+, Van
Goor, €15). 

� Zondag 16
september wordt
het tienjarig
Dummie-
jubileum gevierd
met een fandag
in theater De
Meerse in
Hoofddorp. Voor
kaarten:
bit.ly/dummie-
feest. Misschien
kun je verkleed
als mummie om
14.00 uur in de
foyer meedoen
aan een wereld-
recordpoging 
‘levende mum-
mies’. 

� Meer over
Dummie vind je
op dummiede-
mummie.nl. 

� Op toscamen-
ten.nl vind je in-
formatie over de
andere boeken
die Tosca Men-
ten heeft ge-
schreven. 

Tien jaar 
Dummie

schoon verbandje worden gewikkeld,
want hij ziet er niet uit: repen verdroogd
vlees hangen van zijn botten en waar zijn
neus zat, zit een groot gat. Als Dummie
kwaad wordt – en dat gebeurt nogal eens
(‘Sirsar!’ sist hij dan)  – gloeien zijn gou-
den ogen vervaarlijk. Klaas en Goos ver-
zinnen een neefje uit Egypte dat een
grote brand heeft meegemaakt. Zijn ou-
ders liggen nog in het ziekenhuis en hij
heeft verder geen familie, vandaar. 

5Na Dummie’s dood zijn al zijn
ingewanden verwijderd.
Dummie kan daardoor niks
eten en zal nooit groter wor-
den. Goos wel, maar ondanks

dat blijft hij ergens tussen 9 en 11 jaar oud,
al tien jaar lang – en daardoor zijn er altijd
nieuwe lezertjes voor Dummie.
In de vroege dynastie van Achnetoet

konden ze waarschijnlijk nog niet zo
goed mummificeren: ze zijn vergeten de
hersenen eruit te halen, want Dummie is
reteslim. Hij leert heel snel Nederlands,
maar door die leren lap in zijn mond (een
verdroogde tong) ‘gheeft ghij wel een
spraakghebrekje’. Hij maakt nogal kreu-
pele zinnen en verhaspelt woorden: ‘Jij
kletst uit domme oren!’ Ghrappig is dat
Dummie ook een spraakghebrek gheeft
als ghij schrijft. Dummie roept vaak
‘maashi!’, wat Egyptisch is voor ‘oké’.
Vader Klaas heeft ook zijn eigen taaltje.

Hij is tegen vloeken en bedacht daarom
zelf scheldwoorden: Plofzak Drollemans!
Bomkak Dinges! Lelijke Pimpoffel! Hij is
de slechtste schilder die je je kunt voor-
stellen en verkoopt nooit een schilderij.
Gelukkig heeft hij een erfenisje waarvan
hij en Goos kunnen leven. Verder is hij
onhandig en koken kan hij niet goed.
Elke dag eten ze iets met broccoli, want
dat barst van de vitaminen. 

6Dummie is niet alleen heel
slim (hoewel niet altijd bij de
tijd: zo weet hij zeker dat de
aarde plat is), hij kan ook goed
tekenen, schaken, voetballen

en klimmen. Hij is toch al dood, dus als
hij valt (soms van heel hoog), klopt hij
zijn verbandjes af en speelt hij vrolijk
verder. Zingen kan hij niet en hij kan 
absoluut niet tegen water.
Goos is het gewoonste jongetje dat je

maar kunt bedenken, niet heel slim maar
ook niet dom. Klaas ‘is bange watje!’, ziet
overal beren op de weg en durft heel veel
niet. Vliegen bijvoorbeeld. Toch moet hij
vaak zijn angsten overwinnen, want er
wordt wat afgereisd in de boeken van
Dummie. Egypte, New York, Rome, 
Oostenrijk en Jamaica zijn locaties waar
de verhalen zich afspelen. Klaas en Goos
– ook al geen held – moeten vaak over
hun grenzen heen om penibele situaties
op te lossen. Dus zijn ze best stoer. (Hun
achternaam ‘Guts’ is het Engelse woord
voor ‘lef’.)

7Dummie is dus zogenaamd
verbrand (‘Maar doet gheen
pijn!’). Hoe ziet hij eruit? Illu-
strator Elly Hees, die ook een
Dummie-hiëroglyfenalfabet

bedacht, tekent al tien boeken een slun-
gelig ventje aan wie altijd wel een stukje
textiel slingert. In 2014 wordt Dummie de
Mummie en de gouden scarabee verfilmd.
De titelrol is voor een volwassene, Yahya
Gaier. Zie je toch niet door al dat verband!
Er volgen nog twee films: in 2015 De sfinx
van Shakaba en in 2017 De tombe van Ach-
netoet. Producent Rick Engelkes maakt in
2017 een musical van het verhaal, waarin
Dummie wordt gespeeld door de even -
eens volwassen Jules van Rijn. Ook be-
zoekt Tosca Menten scholen en theaters
met de verhalen van Dummie. Daarbij is
ze in gezelschap van een pop, die nogal
wat wegheeft van E.T.

8Er duiken weinig vrouwen op
in de Dummie-verhalen. De
dames die uitgebreid worden
beschreven, komen er vaak
niet best vanaf. Natuurlijk,

Goos’ moeder is een engel, maar helaas
ook echt: ze overleed na een ongeluk.

Schoolhoofd juffrouw Friek is een vre-
se-lijk mens, klasgenootjes Lissy en 
burgemeestersdochter Anna-Lies zijn 
gemene pestkoppen en ook Anna-Lies’
moeder mevrouw Stekelaar doet haar
naam eer aan. Tosca Menten houdt niet
van moeders in boeken, ‘want moeders
zijn degenen die de dingen oplossen. Dus
die moeten altijd meteen weg’. Behalve
als ze gemeen zijn. Tot in Dummie de
Mummie en de drums van Massoeba inval-
juf Sa yenne op het toneel verschijnt. Ze is
hartstikke leuk en doet Dummie aan zijn
moeder denken. Ook vader Klaas mag
haar graag.

9De boeken van Dummie zijn
niet alleen om te lachen. Er
speelt altijd wel iets waar
kinderen over kunnen na-
denken, misschien wel

omdat ze het zelf meemaken. Juffrouw
Friek vindt Dummie maar een vieze 
buitenlander. Anna-Lies en Lissy pesten
Dummie vaak. Dummie mist zijn ouders
‘ghéél erg’.
De reizen die Dummie maakt, hebben

altijd een link met Egypte. Als de Gutsjes
naar Rome gaan voor een wedstrijd 
pizzabakken, ontdekken ze sporen die de
Egyptenaren in het Oude Rome hebben
achtergelaten. En in Egypte is Dummie
geschokt over hoezeer zijn land is veran-
derd en er verdorie de hele dag mensen
door de heilige tombes lopen. Het zal
jouw opa’s graf maar wezen. De schrijf-
ster maakte deze reizen zelf ook.

10Tosca Menten (1961)
werkte lang als do-
cent tekenen en
kunstgeschiedenis,
tot ze het schrijven

ontdekte. En ze heeft de vaart er goed in:
behalve elk jaar een nieuw verhaal over
Dummie, produceert ze andere boeken
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Over
Dummie blijft ze schrijven ‘zolang hij
nog dingen kan meemaken die alleen híj
kan meemaken’. ¶
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