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Samen sterk,  
door dik en dun. 
Overal, voor altijd. 
Onvoorwaardelijk. 

de Superbroers ♥ 

 

  
 
 

 
€1 per verkocht boek gaat naar Stichting Opkikker. 
De Superbroers dragen Stichting Opkikker een warm hart toe.  
Wil je zelf ook nog iets doneren? Zie www.opkikker.nl 
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Deel I 
 
De ongelooflijke ontdekking  
 
 
 
 
 

            de tijd de tijd de tijd de tijd 
gaat snel gaat snel gaat snel gaat snel 
als je niet als je niet als je niet als je niet 

rentrentrentrent    
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1 

 
Eindelijk zomervakantie! 

 

 
Sam pakte de milkshakes aan en likte zijn lippen. 
‘Zin in!’ zei hij lachend. 
Het meisje in de foodtruck stak haar duim omhoog 

en ze drukte snel nog twee rietjes in de bekers.  
‘Alsjeblieft jongeman. De vanille is links. Geniet er 

maar lekker van!’ 
Hij liep gelijk naar Davy die al een tijd stond te 

wachten.  
‘Hè hè, eindelijk, daar ben je,’ zei Davy en hij greep 

ongeduldig naar zijn beker.  
Sam voelde een ruk aan zijn rechterhand en meteen 

floepte er één deksel los. Een roze drank spoot naar 
zijn neus. Boos schudde Sam  met zijn hoofd.  
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‘Nee sufferd, niet die. Je wilde toch eentje met een 
vanillesmaak?’ hij veegde zijn neus schoon en gaf de 
linker beker aan Davy.  

‘Zullen we weer teruglopen naar het terrein?’ vroeg 
Sam. Davy knikte en ging door met drinken. Hij had 
dorst gekregen van de zon.   

Urenlang hadden ze de stunts gevolgd en tussen de 
vliegtuigen gelopen. Nu wilden ze ook niets missen 
van de laatste vliegshows.  

Sommige bezoekers keken door een verrekijker. 
 

 
Sam plofte neer tussen wat mensen, op het gras.  
‘Hé, ik zie iemand die ik ken,’ zei Davy en hij rende 

meteen weg.   
‘Wie dan?’ riep Sam hem na, maar zijn broertje was 

al verdwenen.  
Sam tuurde naar de lucht. Hij vond het vervelend 

dat zijn broertje niet bij hem bleef. 
‘Welke smaak?’ vroeg een man die voor hem langs 

liep.  
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Sam zag een pilotenjasje en een donkerblauwe pet 
met een luchtmacht embleem. 

‘Ja ja, jongen, je ziet het goed. Ik ben piloot en moet 
direct nog vliegen,’ en hij wees naar zijn voeten.  

Hij droeg sandalen met witte sokken. En een korte 
broek waar twee witte, harige benen onderuit staken.    

‘Huh? …. haha, een goed uniform hoor,’ proestte 
Sam,‘ … en de milkshake smaakt naar aardbei.’  

De man gaf een vette knipoog. ‘Geniet ervan.’ Hij 
tikte met zijn vingers tegen zijn pet en liep verder, met 
zijn handen op zijn rug.  

In de verte klonk ineens kabaal.  
‘De straaljagers!’ brulde Sam. ‘Eindelijk, daar zijn 

ze!’ Hij sprong op, net als iedereen om hem heen. 

 
Er trokken vijf witte strepen door de lucht.  
‘Ze gaan sneller dan het geluid,’ riep iemand. ‘Ik 

hoor ze hierboven, maar ik zie ze niet.’ 
‘Ohhh …. riep het publiek, ‘wat een mooie salto.’ 

Er kwamen dubbeldekkers aan en eentje ging over de 
kop. Daarachter bungelde een parachutist in de lucht. 
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 De laatste dubbeldekker trok een sleep. Sam las de 
tekst en klapte in zijn handen. 

= FIJNE REIS EN BEDANKT VOOR UW BEZOEK= 
Dit was blijkbaar het einde. Het spektakel van de 

luchtmacht was klaar.  

 
 Hij kreeg een tikje op zijn schouder en draaide zich 

om.   
‘Kom jongen, we gaan naar huis,’ zei zijn vader. 

Zijn moeder dook in haar tas en drukte Sam twee 
broodjes kaas in zijn handen. ‘Haal jij Davy even? 
Kijk, daar staat hij.’   

‘Oké,’ zei hij en rende met volle handen naar een 
groep jongens, waar zijn broertje stond te kletsen.  

‘Ga je mee?’   
‘Nu al?’ pruilde Davy en pakte zijn broodje aan.  
‘Mmm … kaas. Lekker, ik heb trek!’  
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Met z’n tweeën renden ze terug. In de drukte 
botsten ze tegen wat mensen op en ook de piloot kreeg 
een duw.   

‘Hé jij weer, meneer milkshake,’ en hij groette weer 
met een tikje tegen zijn pet. 

Sam droomde ervan om 
later ook piloot te worden. 
Of astronaut en te zweven 
zonder zwaartekracht. Om 
in de ruimte de aarde te 
bekijken door een klein 
raampje. Net als André 
Kuipers ooit deed. 

 
Ze waren doodmoe in 

de auto in slaap gevallen.  
‘Jongens, wakker worden! We zijn er,’ riep hun 

moeder. Ze had al een paar keer met een lepel tegen 
de voorruit aangetikt.  

‘Nu al? Hebben we geslapen dan?’ grapte Davy. 
Ze renden de auto uit, naar binnen toe.    
‘Ik ga alles vertellen aan Tom. We gaan morgen 

toch niets doen?’ 
‘Kijk eerst maar op de kalender Sam,’ gniffelde zijn 

vader.  
Sam liep naar de keuken en keek op de kalender. 

Hij zag wat ze al gedaan hadden: griezelmuseum, 
speurtocht, Efteling, simulator, fietscross, zwembad, 
vliegshow.  
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Hij keek bij morgen en zag dat er iets was 
bijgeschreven: Hilversum. Vreemd, dat stond er eerst 
nog niet. 

Zijn vader staarde hem aan. ‘En … duidelijk?’ 
‘Hilversum?’ zei Sam verbaasd.   
‘Pap! Wat gaan we doen in Hilversum?’ 
‘Dat ga je wel zien!’ zei zijn vader geheimzinnig. 
‘Cool. Een verrassing! Ik heb er zin in.’  
‘Ik hoop het. We gaan met zijn tweetjes,’ zei zijn 

vader. Meteen liep hij de keuken uit en schudde 
lachend zijn hoofd.  

‘Aha, iets voor sterke mannen dus?’ riep Sam hem 
nog achterna. Maar zijn vader reageerde niet meer. 

Sinds zijn vader zonder werk zat deed hij soms 
vreemde dingen. Zoals sloopauto’s repareren of 
huizen schilderen. Dat had hij nog nooit gedaan. 

Maar hun moeder vond dat niet zo gek.   
Ze had gezegd: ‘Zonder werk is er geen geld. Maar 

papa is papa! Hij laat zich niet op zijn kop zitten! Hij 
zal dus gaan klussen. Totdat hij een nieuwe baan 
heeft.’ 

Sam en Davy wilden ze heel graag helpen. De grote 
vraag was: hoe kwamen ze aan geld? 
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2 

 
 

De “leuke” vakantieklus 

Het regende pijpenstelen. De plassen water spoten 
langs de auto omhoog, toen ze de straat uitreden. Ze 
gingen naar Hilversum en  Sam wist die ochtend nog 
steeds niet wat ze gingen doen. 

‘Er is een ongeluk gebeurd, lees ik op de navigatie. 
We komen vast te laat. Bel jij mevrouw Dupont even? 
Hier is het telefoonnummer en zeg maar dat de 
klussers er over een half uur zijn.’ 
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‘Klussers?!’   
Sam pakte het briefje wat sloom aan.  
‘Pap … waarom nou, klussen in de vakantie.’ 
‘Niet zeuren Sam, ook vakantiewerk hoort erbij. En 

bovendien: je krijgt er geld voor.’  
Vakantiewerk! Dat kwam goed uit. Sam fleurde op 

en begon te bellen. Een vriendelijke dame nam op. 
‘Ach, dat geeft niet hoor,’ zei ze direct. ‘Ik heb tijd 

zat. En wat aardig dat je me even belt. Tot straks.’  
 
Korte tijd later reden ze de parkeerplaats op naast 

het huis en stapten uit. Sam wilde net aanbellen, toen 
de dame al open deed. 

‘Dat is toch nog snel’ lachte ze, ‘kom maar binnen.’ 
Op de drempel zag hij het al. 
‘Het is niet waar! Wat een pakhuis,’ fluisterde Sam. 
‘Inderdaad, we kunnen hier nauwelijks lopen,’ 

grinnikte zijn vader. Met opgetrokken benen stapten 
ze over enkele dozen heen. Die stonden er 
waarschijnlijk al een tijd, aan het stof te zien.  
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De oude dame liep met een stok en ze had een 
hoedje op haar hoofd. Haar grijze haren sprongen er 
aan alle kanten onderuit.  

‘Volg me maar,’ zei ze glimlachend. Ze liep voorop 
en ging het hele huis door. 

‘Wat een oude spullen,’ mopperde Sam stilletjes in 
alle kamers. ‘Waarom wil iemand dat bewaren?’ 

‘Verzameldrang heet dat,’ antwoordde zijn vader. 
‘Haar man is al tien jaar dood, maar ze kan niets 
wegdoen. Ze had daarom een advertentie geplaatst 
voor hulp. Ze begon te snikken toen ik haar belde, 
omdat ik haar graag wilde helpen.’  

Sam haalde zijn schouders op. ‘Echt waar?’ 
De dame stond piekerend naast een oude stoel, die 

kennelijk van haar man was geweest.  
‘Geen zorgen mevrouw,’ zei Sams vader meteen. 

‘Alles gaat naar de opslag. Dat doen we graag voor u. 
Toch Sam?’ en hij moest zijn lach inhouden, toen hij 
zijn pruillip zag. 

‘Uh Ja …, heel graag natuurlijk,’ zei Sam hakkelend 
en hij kneep zijn vader keihard in zijn bil.  

‘Au! Gloeiende, gloeiende …!’ proestte zijn vader. 
Mevrouw Dupont had het niet gehoord.  
Sam liep achter haar aan met twee pakjes gekleurde 

stickers.  
‘Doe daar maar een rode sticker op,’ zei ze en ze 

wees naar de hoek. Er stond een lelijk houten kastje 
met twee deurtjes en een la, met loszittende knopjes.  

‘Rood. Niet bewaren dus?’ vroeg Sam voor de 
zekerheid. 
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‘Ja, precies Sam. Het is een lelijk ding, dus weg 
ermee.’ 

Hij plakte de sticker aan de bovenkant. Er stonden 
nog wat andere spullen, waar hij een rode sticker op 
moest doen. 

‘Doe hier nu een groene sticker op,’ en ze tikte met 
haar lange nagel op een antieke spiegel, die boven de 
open haard hing. 

‘Dus deze moet naar de opslag?’ vroeg Sam weer 
om te checken of ze zich niet vergiste. 

‘Ja, jongeman, ik ben wel oud maar niet gek. Ik 
weet wat ik zeg.’ Ze lachte even naar hem, kennelijk 
om hem gerust te stellen. 

Sam plakte de groene sticker midden op de spiegel. 
‘Zo, die zit. Die kunnen we ook niet vergeten.’  

 

 
Af en toe keek hij naar zijn vader die druk bezig 

was met het wegbrengen van de spullen. Ze konden 
nu gauw naar huis. Bijna alles was ingeladen. 
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‘Dat was het?’ vroeg Sam, toen de oude dame ging 
zitten. 

‘Bijna,’ zei ze. ‘Ik wil even uitrusten, voordat we 
naar de kelder gaan.’ 

‘De kelder? Staan daar dan ook nog spullen?’  
Sam trok zijn wenkbrauwen op. Moest hij ook nog 

een donker hok in en een smalle trap op en neer lopen 
voor oude troep? Daar had hij helemaal geen zin in. 

‘Maar mevrouw, het busje zit nu al propvol. Er kan 
vast niets meer bij.’ 

‘Onzin,’ besliste ze. ‘Het gaat maar om een paar 
vuilniszakken. Ze zijn niet zo zwaar en ze staan me 
nogal in de weg. Er zitten lappen stof in en oude 
kleding. Het zal echt niet veel plaats innemen in je 
vaders bus.’  

Ze stond op en kneep hem even in zijn wang. ‘Kom 
nou maar,’ zei ze vriendelijk en liep voor hem uit naar 
de kelderdeur, die ze langzaam opendeed. Op de 
eerste traptrede bleef ze staan.  

‘Oh wacht. Ga jij eigenlijk maar alléén de trap af. Ik 
blijf hier. Ik doe het licht alvast voor je aan.’ Ze drukte 
op een klein knopje en in de kelder verscheen een 
zwak licht. 

 
Sam vond het maar niets, zo’n oud huis met een 

smalle trap en een slecht verlichte, oude kelder. Wie 
weet wat hij daar allemaal aantrof. En misschien deed 
ze per ongeluk wel het licht uit. Of deed ze de deur op 
slot, omdat ze hem vergeten was. Hij moest er niet aan 
denken! 
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‘Vooruit! Wat sta je nog te treuzelen?’ Ze duwde 
hem bijna de trap af.  

‘Ho, ho,’ sputterde hij. ‘Ik ga al.’  
Hij hield zich vast aan het losse touw dat als 

trapleuning moest dienen.   
‘Als je beneden bent, geef dan even een gil,’ grapte 

de dame, die snapte dat hij liever niet de kelder in 
ging.  

 

 
Sam liep treetje voor treetje naar beneden. Het was 

er best ruim. Overal zag hij flessen wijn met een dikke 
laag stof erop. Hij moest dus voorzichtig lopen. Het 
rook er muf en de kelderlamp flikkerde af en toe. Sam 
bleef staan en zag overal zijn schaduw op de spullen. 
Alles leek te bewegen en dat zag er eng uit. 

‘En nu?’ vroeg hij gehaast. 
‘Zie je die zakken staan? Voor de boekenkast, als je 

nu naar rechts kijkt?’ 
Sam keek in de richting die ze aangaf en hij zag zes 

vuilniszakken staan. ‘Welke moeten naar boven?’ 



    

 

~~  22 ~~  

 

‘Die drie rechts,’ antwoordde ze kort. 
Sam pakte één van de zakken op en hoorde een 

ritselend geluid. Hij zag net iets wegkruipen achter de 
zak die ernaast stond. 

‘Gadver! Ik zag een rat denk ik!’  
‘Niet zo zeuren. Dat was mijn huismuis en geen rat, 

dus hij doet je niets. Kom nou maar boven met die 
zakken.’ 

Met veel moeite tilde hij de drie zakken, tree voor 
tree, naar boven en kwam hijgend de kelder uit.  

‘Dank je wel, jongen. Dat heb je goed gedaan. Plak 
er gelijk maar drie rode stickers op, voor de container.’ 

‘Zit er dus niets bijzonders in?’ vroeg Sam weer. 
‘Nee, jongeman ik heb er niets meer aan. Wil jij de 

inhoud hebben? Dat mag hoor.’  
De dame lachte opeens heel merkwaardig. Alsof er 

iets vreemds met die vuilniszakken was. Sam kreeg er 
de kriebels van en een tinteling ging door zijn maag. 

Hij plakte er gauw de rode stickers op.  
‘Dat was toch alles?’  
‘Ja jongen, dat was alles. Je kunt je vader weer 

helpen met het inladen. Ik ga nu in de woonkamer 
zitten.’ Ze gaf Sam een zachte schouderklop en liep 
terug naar haar grote fauteuil.  

‘Zo, dat ruimt lekker op,’ hoorde hij haar zuchten. 
 
Na tien minuten stond alles in de bus. Het ging 

eigenlijk best snel en alles paste erin.  
Ze namen snel afscheid.  
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Eerder verschenen: 

  
 
"Suze krijgt de kans om haar dromen te verwezenlijken. Ze zegt haar 
baan op. Met haar jongere zus, een bekend schilderes, vertrekt ze naar 
Spanje. De zussenband is sterker dan ooit. Tot Suze een merkwaardige 
foto vindt. Pijnlijk verraad zorgt voor een bizarre wending van haar 
plannen. Is ze klaar voor de waarheid en wat is de keerzijde van haar 
onbezorgde jeugd?” 
 
 
ISBN/EAN: 9 789463 230087    -    NUR 305, Thriller 
Eerste druk: februari 2016 
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Eerder verschenen: 
 

 
"2004, Zweden - Op 29 juni komen Joke en Patrick met hun drie 
kinderen uitgerust aan op hun vakantieadres, net als hun meegereisde 
vrienden Elvira en Diego en hun twee kinderen. Joke verheugt zich 
enorm op deze vakantie en de geplande kraamvisite bij haar ex-collega 
en kinderpsychologe Marianne. Maar de vakantie verloopt compleet 
anders, als op de eerste dag iets vreselijks gebeurt. Marianne schiet te 
hulp en komt samen met haar man Aksel terecht in de realiteit en het 
verdriet van de families. 
2010, Nederland - Nu zes jaar later gaat het op 29 juni opnieuw mis. 
Joke is van huis gegaan zonder een bericht achter te laten en komt niet 
meer terug. Patrick geeft haar als vermist op en klopt aan bij Elvira en 
Diego voor hulp. De politie onderzoekt de vermissing en concludeert 
dat Joke vrijwillig is vertrokken. Maar volgens een gerucht in de kliniek 
waar Joke werkt is er meer aan de hand. Ze heeft mogelijk bij drie 
kinderen  geëxperimenteerd met Kortiflor, een nieuw medicijn van het 
farmaceutische bedrijf waar Patrick de bestuursvoorzitter is. Het leven 
van Joke lijkt opeens een mysterie.” 
 
ISBN/EAN: 978 94 6323 041 4   -     NUR 305, Thriller 
Eerste druk: november 2016 
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