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Astroboy

Vrijdag 1 januari 
Ik heb besloten om een superheld te worden. Ik heb er genoeg 
van om alleen maar strips te lezen en films te kijken, en 
erover te fantaseren hoe het zou zijn om de misdaad te 
bestrijden. Ik wil het echt gaan doen.
Het enige wat ik nodig heb, is een naam en een pak. En 
natuurlijk wat misdaad. Ik weet niet zeker hoeveel er 
daarvan is, hier in de buurt. Iemand heeft pas een kapotte 
wasmachine gedumpt bij het viaduct. Zou dat het werk van 
een superschurk zijn geweest?
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Als dat zo is, ben ik van plan om hem op te sporen. Want er  
is een nieuwe held in de stad, en geen enkele boosdoener is 
nog veilig.
Pas op, misdaad. Ik kom eraan! 

Zaterdag 2 januari 
Ik heb mijn stripverzameling doorgekeken en het viel me op 
dat veel geweldige superhelden op dieren zijn gebaseerd. 
Het enige wat ik moet doen is er een vinden die nog niet 
gebruikt is.
Katten
Spinnen
Vleermuizen
Hamsters

Dat is hem. Briljant! Hamsters zijn nog nooit gebruikt. Ik ga 
Hamsterman worden. Ik moet mezelf alleen de krachten 
van een hamster geven.
Ik zou me kunnen laten bijten door een radioactieve 
hamster. Zulke dingen gebeuren in strips. Maar ik denk dat 
radioactieve hamsters vrij moeilijk te vinden zijn. Als ik  
een normale hamster zou kopen en hem in de magnetron 
zou stoppen, zou hij dan radioactief worden? Of zou hij 
gewoon ontploffen, zoals een verpakking waarin je niet 
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van 

van tevoren een gaatje hebt geprikt?
En wat voor krachten hebben hamsters eigenlijk? Ze kunnen 
dingen in hun wangen bewaren, maar wat heb je daaraan bij 
het bestrijden van de misdaad? Misschien zou ik wapens in 
mijn wangen kunnen stoppen.
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Zondag 3 januari
Oké, laat die hamsters maar zitten. Dat was een slecht 
begin. Toen ik weer in mijn stripverzameling keek, viel me op 
dat de superhelden die niet op dieren zijn gebaseerd, vaak 
genoemd zijn naar hun meest indrukwekkende talent.
Dus wat is mijn meest indrukwekkende talent? Eens kijken 
naar mijn laatste rapport...
Blijkbaar zijn mijn talenten: aanwezig zijn, op tijd komen 
en kantinedienst draaien.
Dus ik kan worden:

Altijd Aanwezig Man. Want misdaad neemt nooit een dag 
vrij.

Of misschien...

Captain Punctueel. Altijd op tijd om de misdaad te 
bestrijden.

Of misschien...

Kantineman. Leidt boeven af door ze lekker eten te geven 
zodat ze geen tijd meer hebben voor misdaad.
Hm. Ik blijf het gevoel houden dat deze niet zo geweldig zijn. 
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Altijd Aanwezig Man        Captain Punctueel           Kantineman

Ik móét een beter talent hebben waarop ik mijn identiteit kan 
baseren.

Update
Ik denk dat ik eerst een superkracht moet ontwikkelen en 
pas daarna een naam en pak moet bedenken.
Supersterk zijn bijvoorbeeld. Daar zou ik absoluut 
misdadigers mee kunnen tegenhouden.
Veel van mijn favoriete superhelden ontwikkelden 
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superkrachten door zichzelf bloot te stellen aan straling. 
Dus het enige wat ik moet doen is een kerncentrale vinden, 
wat radioactief afval stelen, het over mezelf heen smeren 
en wachten tot mijn spierballen beginnen te groeien.

Update
Blijkbaar krijg je van radioactief afval eerder kanker dan 
superkrachten. Fijn dat ik dat eerst even heb opgezocht.
Ik zou supersterk kunnen worden door elke dag naar de 
sportschool te gaan. Maar dat kost heel veel geld, en je 
moet voor een jaar lid worden. En dan moet je ook nog 
meer eten terwijl je spieren zich ontwikkelen, en dat zal 
niet goedkoop zijn. En het zal moeilijk worden om mijn 
identiteit voor mijn ouders verborgen te houden als ik 
bovenmenselijk breed word. 
Ik denk dat ik beter super intelligent kan worden. Tegen  
de tijd dat ik morgen weer in dit dagboek schrijf,  
zal ik vast heel erg lange woorden gebruiken
en sluwe plannen 
hebben bedacht  
om super  schurken  
te slim af te  
zijn.
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Maandag 4 januari 
Gisteravond probeerde ik mezelf superintelligent te  
maken door een hele encyclopedie te lezen. Ik kwam tot 
‘aardvarken ’ voor ik in slaap viel. Ik denk dat ik maar beter 
eerst kan leren om héél snel te lezen. Maar ik kan me wel 
herinneren dat aardvarkens nachtdieren zijn, in Afrika 
leven en meer botten in hun neus hebben dan alle andere 
zoogdieren, dus ik denk dat ik hard op weg ben om super
intelligent te worden.
Misschien moet ik mezelf maar Aardvarkenman noemen. 
Dat nachtelijke bestaan zou goed werken, maar mijn 
masker zou vast kunnen blijven zitten tussen liftdeuren. 
Nee, dat risico kan ik niet lopen. Verder denken dan maar.
Voor mijn favoriete superheld Ratman was het gemakkelijk 
om zijn identiteit te bedenken. Zijn ouders werden dood
geschoten door een gangster in New York, en toen zag hij 
een rat voorbijrennen en zwoer de stad van de misdaad te 
verlossen, verkleed als rat. Simpel.
Niet dat ik wil dat mij zoiets vreselijks overkomt, maar het 
zou fijn zijn als het lot met een idee voor een identiteit 
zou komen, want het is erg moeilijk om er zelf een te 
bedenken.
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Update
Ik vertelde vandaag op school mijn beste vriend Henry over 
mijn plan om een superheld te worden, en zoals gewoonlijk 
raakte hij overenthousiast. Hij stak zijn armen uit, bond 
zijn jas als een cape om zijn nek, en deed alsof hij vloog.
Dit is een serieuze poging om de misdaad te bestrijden, geen 
kinderachtig spelletje. Ik hoop dat ik wat volwassener 
vrienden leer kennen als ik een superheld ben.
Tijdens geschiedenis probeerde ik indruk te maken op de 
meisjes in mijn klas door ze te vertellen dat ik een held ging 
worden. Maar ze moesten ineens allemaal naar berichtjes 
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op hun telefoons kijken, wat altijd gebeurt als ik met ze 
probeer te praten.
Maar ik vond het niet erg. Ik had er eigenlijk niet eens iets 
over moeten schrijven. Als je een superheld wordt, moet je 
normale relaties de rug toekeren. Dat is een van de offers 
die je brengt als je je leven wijdt aan het bestrijden van  
de misdaad. Als je te dicht bij iemand komt, geef je super
schur ken de kans om die gevangen te nemen om jou in een 
val te lokken. Je laat je emoties dan winnen van ijskoude 
logica, en dat mag geen enkele misdaadbestrijder ooit laten 
gebeuren.

Update
Toen ik dat laatste 
stukje schreef, kreeg ik 
opeens een geweldig idee 
voor een identiteit. Ik 
zal de Loner zijn. Cool 
en mysterieus, toch?  
En die naam leent zich 
mooi voor motto ’s, 
zoals ‘Je bent nooit 
alone als de Loner er  
is, en ‘De misdaad 
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bestrijden is een eenzame taak, maar iemand moet het 
doen. ’

Nog een update
Goed, ik heb een identiteit. Nu moet ik een ontstaans
geschiedenis hebben. Alle superhelden hebben een 
ontstaans geschiedenis. 
Ik ben niet de laatste van een ras superwezens, die naar de 
aarde werd gestuurd. We zijn verhuisd toen ik klein was, 
maar dat was uit East Tadchester, niet van een stervende 
planeet vol superieure wezens.
Er heeft nog nooit een geheime overheidsinstantie 
experimenten op me uitgevoerd. Ik heb ooit een inenting 
tegen griep gehad en ik weet vrij zeker dat de regering 
daarachter zat, maar het was niet erg geheim. En het 
veranderde mijn botten niet in een nieuw soort metaal en 
liet ook geen klauwen uit mijn handen schieten met een cool 
SSHHTT!geluid.
En geen van mijn ouders is vermoord door een gangster. 
Iemand heeft ooit onze auto bekrast bij de McDonald ’s 
nadat pa ruzie kreeg met een kale man over barbecuesaus, 
dus misschien kan ik daar wraak op nemen. 
Het is niet veel, maar ik zal proberen het in een ontstaans 
geschiedenis te verwerken.
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Op jonge leeftijd verbannen uit Tadchester, gedwongen  
om machteloos toe te kijken hoe de auto van zijn vader 
beschadigd werd, en onderworpen aan pijnlijke inentingen, 
besloot de jonge Josh Walker om zijn leven te wijden aan 

het bestrijden van de misdaad. Wie je ook bent, wat je 
probleem ook is, je kan rekenen op de Loner tussen 16:00  
en 21:30 op schooldagen en op elk tijdstip in het weekend  

en tijdens schoolvakanties.

Dinsdag 5 januari
Vreselijk nieuws. Henry heeft besloten om mijn assistent 
misdaadbestrijder te worden. Ik probeerde uit te leggen  

dat ik de Loner heet, en dat  
een assistent dus niet zo 
toepasselijk is, maar hij 
luisterde niet. Hij heeft 

besloten zichzelf de Ninja Kid  
te noemen. Hij denkt dat het tijd 
is voor een nieuwe held met een 
vechtsportthema nu de Captain 

Karatestrips niet meer worden 
gemaakt.
Het mag misschien tijd zijn, maar 

Henry is absoluut niet de 
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persoon om die held te worden. Hij kan helemaal geen 
vechtsporten, en hij heeft ook niet de coȯ̇rdinatie, kracht  
of geduld die je nodig hebt om ze te leren.
Hij is de enige in onze klas die nog slechter is in sport dan ik. 
Hij kan in geen touw klimmen of ver springen zonder plat op 
zijn gezicht te landen, dus hij maakt echt geen enkele kans 
om een superschurk uit te schakelen met een ninjaaanval.
Ik ga morgen mijn poot stijf houden en tegen Henry zeggen dat 
hij me niet mag helpen in mijn strijd tegen het kwaad.
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Woensdag 6 januari
Henry bracht vandaag zijn Ninja Kidpak mee naar school, 
en zijn moeder had er duidelijk heel goed haar best op 
gedaan, dus ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om te 
zeggen dat hij niet mijn assistent mag zijn.
Ik heb geen flauw idee waarom hij zijn moeder erbij heeft 
gehaald. Nu kent ze zijn geheime identiteit. Een superschurk 
hoeft haar alleen maar aan een stoel vast te binden, haar 
te overgieten met benzine, een lucifer aan te steken, en ze 
zou al zijn geheimen onthullen. Eigenlijk hoeft hij niet eens 
de moeite van die benzine te nemen, want ze gebruikt zo 
veel haarlak dat ze toch al aardig brandbaar is.
Maar ik moet toegeven dat zijn vermomming er erg cool 
uitziet. Het pak is gemaakt van oranje lycra met de initialen 
NK op zijn borst. Het zal de harten van misdadigers 
vervullen met angst en het een stuk veiliger maken voor 
Henry om ’s avonds de straat over te steken.
Hoewel ik het risico loop om mijn geheime identiteit te 
onthullen, heb ik Henry ’s moeder gevraagd om ook een pak 
voor mij te maken. Ik heb een strak zwart pak van lycra 
ontworpen met een grote gele L op de borst, en een cape 
waarop met gele letters ‘Loner ’ staat geschreven.
Ze gaat het vanavond maken. Ik kan niet wachten.
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Donderdag 7 januari
Wat een ramp. Henry bracht vandaag mijn superheldenpak 
mee en toen bleek dat zijn moeder mijn handschrift niet kon 
lezen. In plaats van ‘LONER ’ heeft ze ‘LOSER ’ op de rug 
geschreven. En al haar gele stof is op, dus ze kan het niet 
opnieuw doen. Zul je altijd zien.
Ze heeft er veel werk in gestoken, dus ik denk dat ik het 
maar beter kan aannemen. En ze heeft de sluitingen 
tenminste van klittenband gemaakt, zodat ik het pak 
gemakkelijk kan uittrekken in een noodsituatie. Het mag er 
misschien cooler uitzien als je cape vastzit aan je masker, 
zoals bij Ratman, 
maar je zult er niet 
cool uitzien als je 
cape vast komt te  
zitten in de motor 
van een straal
jager. 
Henry en ik hebben 
tegen onze ouders 
gezegd dat we 
morgen na school 
naar de schaakclub 
gaan, maar eigenlijk 



21

Avonturen van een Superloser 

gaan we erop uit om de misdaad te bestrijden. 
Kijk uit, superschurken, want we zijn hier om kont te schoppen 
en kauwgum te kauwen. En al onze kauwgum is op.

Vrijdag 8 januari
Na school liepen we naar de stad, door het winkelcentrum en 
naar de supermarkt bij de grote kruising, maar we zagen 
geen misdaden.
Het is veel gemakkelijker om een superheld te zijn als je in 
New York of zo woont. Daar zijn veel bendes en criminele 
meesterbreinen. Wij zagen alleen maar bejaarden op 
scootmobiels, moeders met kleine kinderen en mannen in 
bestelbusjes.
Ik zag een man een kartonnen koffiebeker uit zijn 
autoraam gooien, wat betekende dat hij de misdaad 
‘milieuvervuiling ’ beging. Maar helaas kaatste de beker 
tegen een lantaarnpaal en viel toen in een prullenbak.
Je mag deze keer dan misschien gewonnen hebben, meneer 
de autobestuurder, maar ik ben je op het spoor!
We stonden op het punt om het op te geven, toen ik het 
opeens zag. Een echte misdaad.
Een man parkeerde op een invalidenparkeerplaats voor de 
supermarkt, stapte uit, en liep recht naar binnen. Hij liep niet 
eens mank of zo. Hij was absoluut niet gehandicapt, wat 
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betekende dat hij illegaal gebruikmaakte van die plek.
Het was tijd voor ons om in actie te komen.
We snelden de winkel in en gingen naar de dichtstbijzijnde wc
’s om onze pakken aan te trekken. Er waren maar twee 

hokjes en een daarvan was buiten gebruik. Henry ging eerst 
en het duurde vreselijk lang. Ik hoopte dat de misdadiger 
veel boodschappen moest doen, want anders zou hij 
vertrokken zijn tegen de tijd dat wij klaar waren.
Toen Henry eindelijk klaar was, snelde ik het hokje in om 
mijn pak aan te trekken. Ik merkte al snel waarom Henry er 
zo lang over had gedaan. Er was maar één droog plekje op 
de vloer, en het duurde een eeuwigheid om mijn pak aan te 
trekken zonder het te besmeuren met walgelijke wcvloer 
sappen.
Toen we naar buiten kwamen, was de man net zijn 
boodschappentassen in de auto aan het laden.
‘Ga weg van die parkeerplaats! ’ zei ik. Ik zette een hele 
zware, schorre stem op om de onverlaat angst aan te 
jagen en mijn identiteit te beschermen. ‘U bent niet 
gehandicapt! ’
De man mompelde iets en ging verder met het inladen van 
zijn tassen.
Ik wist niet zeker wat ik nu moest doen. Helaas wist Henry 
dat wel.



Avonturen van een Superloser 

23

‘Ik ben de Ninja Kid, dit is mijn assistent de Loser, en we 
bevelen u hiermee op te houden! ’ riep hij.
‘De Loner, ’ zei ik. ‘Ik heet de Loner en hij is míj  n assistent, 
niet omgekeerd. ’
‘U breekt de wet en moet onze wraak ondergaan! ’ riep 
Henry.
Hij duwde de boodschappenwagen in het kruis van de man, 
zodat die tegen de grond smakte. De pijp van zijn spijker
broek schoof omhoog en ik zag een kunstbeen.  
O nee.
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‘Sorry, ’ zei ik. ‘Het spijt me heel erg. ’
De man kwam overeind op zijn ellebogen en staarde naar 
ons.
‘Hij meende het niet! ’ zei ik. Ik pakte een van zijn 
boodschappentassen en zette die achter in de auto. ‘Laat 
me u hiermee helpen. ’
‘Het zijn er twee, in verkleedkleren! ’ riep een stem achter 
me. Ik keek om en zag een vrouw van middelbare leeftijd 
met een grijs trainingspak in haar telefoon roepen.
‘Ze slaan een gehandicapte man in elkaar en stelen zijn 
boodschappen. ’
Terwijl we terug naar huis renden, hoorde ik een 
politiesirene naderen.

Zaterdag 9 januari
Er stond vandaag niets over ons in de krant, en ook niet op 
tv of online. Mooi zo. Nu kunnen we doen alsof gisteren 
nooit gebeurd is.
Maar wat ging er mis met onze eerste misdaad
bestrijdingsmissie? Er waren vier dingen die opvielen:

1: We waren niet zo goed in het vinden van misdaden.
2: We hadden geen plan van aanpak áls we er een vonden.
3: Henry duwde een gehandicapte man omver.


