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Superkracht

Jan staat voor het raam.
Buiten is het al donker.
De hemel staat vol met sterren.
Het is precies zo’n avond als op de avond
voor zijn verjaardag.
Dat is bijna een jaar geleden.
Toen zag Jan een ster vallen.
Op dat moment deed hij een wens.
Want als je een ster ziet vallen, mag je een
wens doen.
En misschien komt die wel uit.
Maar dan moet je je wens wel
geheimhouden.
Jan wist precies wat hij moest wensen.
‘Ik wil net zo sterk worden als Superheld,’
zei hij.
Zo hoopte hij van de pestkoppen op
school af te zijn.
Vooral Bartolomeus Lont was heel erg.
Iedereen sidderde voor hem.
De volgende dag merkte Jan dat hij echt
heel sterk was.
Maar voor zichzelf had hij er niks aan.
Hij kon alleen maar anderen helpen.
Mensen of dieren die in nood waren.
Jan moest heel vaak als held in actie
komen.
En niemand wist dat hij het was.
Alleen Bartolomeus had het bijna ontdekt.
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Maar Jan verzon samen met zijn vrienden
een list.
En zo is hij van Bartolomeus Lont
afgekomen.
Die denkt dat ruimtewezens hem in de
gaten houden.
Dat hebben ze hem wijsgemaakt.
Bartolomeus loopt nu met een boog om
Jan heen.
Zo bang is hij voor hem.
Dat is geen fijn gevoel, vindt Jan.
Ook de vrienden van Jan mochten niet
weten over zijn superkracht.
Maar Jimmy, Ruben en Lotte kwamen er
toch achter.
Daarom heeft Jan verteld dat de kracht
weg is.
Dat hij een wens heeft gedaan om ervan
af te komen.
Maar dat is niet zo.
Want af en toe is het best handig om
sterk te zijn.
Jan tuurt naar de hemel.
Er is geen vallende ster te zien.
Wel ziet hij de lampjes van een vliegtuig.
Maar dat valt gelukkig niet naar beneden.
Dan zou hij meteen in actie komen.
Hij zou het vliegtuig opvangen.
Jan moet grinniken.
Dat zou vast op tv komen.
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Superheld redt vliegtuig!
Jan kijkt naar de muur.
Daar hangt een Superheld-pak.
Dat zou hij dan aantrekken.
Zodat hij er als een echte superheld
uitziet.
Alleen is het pak een beetje klein
geworden.
Jan gaat in zijn bed liggen.
Nog iets meer dan een week en hij is
jarig.
Dan heeft hij al een jaar lang superkracht.
Toch heeft hij de kracht niet vaak
gebruikt.
Hij is maar weinig in actie gekomen.
Op een paar noodoproepen na dan:
* Hij heeft de brand in modehuis Nolly
uitgeblazen.
Alsof het om de kaarsjes van een
verjaardagstaart ging.
Een kat had hem gewaarschuwd.
Want Jan kan met katten praten.
De kat had het van een paar kraaien
gehoord.
En Jan blies het vuur uit.
Daarna smeerde hij hem, voordat de
brandweer kwam.
* Hij heeft karpers in een vijver gered.
De vijver was drooggevallen.
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Een paar jongens hadden de sluis
dichtgedaan.
Daardoor liep de vijver leeg in een beek.
Jan deed de sluis weer open.
Hij veranderde zichzelf in een draaiende
tornado.
Toen zoog hij de jongens op.
Hij zette ze op een rots midden in de
vijver.
De karpers beten in de kuiten van de
jongens.
Die zwommen gillend naar de kant.

11

Verder nog wat kleine dingetjes.
Zoals auto’s laten remmen voor
overstekende oma’s.
Bloempotten die van een dak vielen.
Die liet hij met een boogje over iemand
heen gaan.
Gewoon, alledaagse voorvalletjes…
Jan kijkt naar het plafond.
Die superkracht vindt hij nu eigenlijk
heel normaal.
Maar dat is het toch eigenlijk niet.
Welke achtjarige (bijna negenjarige) heeft
dat nou?
Bijna niemand toch?
Hij kent er maar eentje, en dat is hij zelf.
En hoelang zal hij nog superkracht
hebben?
Hij kreeg die op zijn verjaardag.
Zal hij zijn superkracht nu ook weer
kwijtraken op zijn verjaardag?
Op de dag dat hij negen jaar wordt?
Over negen dagen is het al zover.
Jan zucht.
Dat zou best wel jammer zijn.
Hij draait zich om en stapt in zijn bed.
Even later valt hij in een diepe slaap.
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