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HET VERHAAL
SUPERMUIS
Jo de pinguïn waggelt zo traag mogelijk 

naar zijn werk.  De laatste persoon die 

hij nu wil zien, is zijn baas, de walrus.  

Hij weet toch al wat er zal komen: zijn 

nieuwe rubriek, artikels schrijven over 

grappige, lichtjes belachelijke figuren, is 

helemaal aan het mislukken.  Hoe hard 

hij ook probeert, hij slaagt er niet in om 

hen belachelijk te vinden.  Altijd kwam er 

iets tussen dat veel te cool of te stoer of 

te lief was.  Nooit was de walrus dus echt 

tevreden.  Nooit... 

Jo slaakt een diepe zucht en 

drukt in de lift op het knopje van 

de 22e verdieping.  De secreta-

resse van de Walrus staat hem 

al ongeduldig op te wachten.  

“Snel, Jo”, zegt ze,” hij zit al te 

wachten en heeft al anderhalve 

sigaar opgerookt.  Ik zou me 

maar wat haasten.”  Met han-

gende pinguïnvleugels en een 

slecht voorgevoel betreedt Jo

het bureau van de walrus.  Om 

daar alweer een nieuw adres 

onder zijn snavel te krijgen: 

Langzaam kijkt hij op naar de 

waterige oogjes van de walrus.  

“Allee Jo,” zucht die, “ik hoop dat 

het deze keer wel lukt.  Ik heb 

geen zin om stappen te onder-

nemen.  Zorg maar dat ik je niet 

moet ontslaan.”

“Ontslaan...  ontslaan...  ont-

slaan...  ontslaan... ” Jo rijdt 

met zijn Vespa door de straten 

met enkel dat ene woord in 

zijn hoofd.  Als hij ontslagen 

wordt, kan hij nooit die mooie 

ijsschots kopen en kan hij zijn 

vakantieplannen naar Ushuaïa

wel vergeten.  Nee!  Dat mag 

niet gebeuren!  Jo neemt zich 

voor om er deze keer een ver-

nietigend artikel van te maken.  

Hij rijdt flink door, want Super-

muis woont in een sloppenwijk 

achter het station.

Jo rijdt een beetje verloren.  

Zoveel stegen en tunnels!  Hij 

vraagt de weg aan een klein 

meisje.  “Supermuis?  Natuurlijk 

weet ik waar zij woont!  Dat 

weet toch iedereen!  Wat een 

heldin!” En het meisje loopt 

voor hem uit naar Kazengat 

10. Jo parkeert zijn Vespa en 

wil aanbellen, maar Supermuis 

staat al voor de deur, want met 

een supersonisch detectiesy-

steem had Supermuis Jo horen 

aankomen en was ze dus via 

haar geheime kanalensysteem 

van de badkamer in de gang 

terechtgekomen.  Dat vertelt ze 

terwijl ze de deur wijd open-

gooit. Jo trekt een wenkbrauw 

op (of daar lijkt het toch op, 

want eigenlijk hebben pinguïns 

geen wenkbrauwen) en stapt 

achter Supermuis het huisje 

binnen.

Ondertussen ratelt de Super-

muis verder over hoe moe ze is: 

ze is pas terugge-beam-me-upt 

uit Parijs.  Daar had een mui-

zenconferentie plaatsgevonden 

waarvoor zij de randanimatie 

had moeten verzorgen.  Su-

permuis had er niets beters 

op gevonden dan zich samen 

met twee wilde katten in een 

helikopter te laten opsluiten, 

waar ze werden uitgegooid vlak 

boven de Eiffeltoren.  Het was 

de kunst om niet opgevreten 

te worden door de wilde katten 

én niet dood te vallen, iets wat 

Supermuis uiteraard gelukt 

was omdat ze kon spinnen als 

Spiderman en een prachtige 

twirlingprestatie had neergezet 

aan het spinnenweb en aan 

een staaf van de Eiffeltoren.  Die 

act, geïnspireerd door Cirque 

du Soleil, was opgepikt door 

de Franse televisie en al door-

gestuurd naar de selecties van 

de volgende Olymische Spelen.  

Uiteindelijk was de muis met 

80.057 achterwaartse salto’s 

geëindigd op de Place de la 

Concorde, waar de andere mui-

zen (die alles gevolgd hadden 

dankzij de camerapolsband van 

Supermuis) juichend op haar 

stonden te wachten.  Of Jo iets 

wilde drinken?

Supermuis
Kazengat 10

Gekke eigenschap: vindt zichzelf een ongelofelijk straffe, 
fantastische muis
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“Hoe belachelijk,” denkt Jo. “Hoe 

kan dat nu?  ‘Beam me up, Scot-

ty’, dat heeft ze van de televisie.  

En die spinnenwebben, dat kan 

toch gewoon niet?  Haha, een 

muis op de Olympische Spelen.”  

“Voor mij iets fris, dank u,” zegt Jo

terwijl hij zijn schrijfblok tevoor-

schijn haalt.

“Waarom kijk je zo gek, Jo?  

Geloof je me misschien niet?” 

vraagt Supermuis.  Jo bloost.  

“Ik heb dat wel vaker voor, dat 

ze mij niet geloven,” glimlacht 

Supermuis.  “Het is nochtans alle-

maal waar.  Ik ben écht Super-

muis.  Toen ik nog in New York 

woonde, waar ik Walt Disney 

persoonlijk assisteerde bij het 

maken van de tekenfilm ‘Fievel’, 

woonde ik in de schaduw van 

het Vrijheidsbeeld.  Een mooi 

ding, dat Vrijheidsbeeld, maar 

nogal lastig als de kaasschimmel 

door een gebrek aan zonlicht 

niet wil groeien.  Dus had ik een 

mooi plekje aan de haven uit-

gezocht en op een nacht heb ik 

het Vrijheidsbeeld daar naartoe 

verplaatst.”

“Weet je wat, Supermuis?  Ik wil 

je wel geloven, maar ik vind het 

toch allemaal wat straf,” valt Jo

haar heel eerlijk in de rede.  “Wat 

denk je van een uitdaging?  Ik

geef je een opdracht, jij voert die 

uit, en als dat goed lukt, schrijf 

ik een prachtig overzichtsartikel 

over jouw muizendaden.  Met 

een foto van de burgemeester 

van New York erbij.  Deal?” 

“Deal!” roept Supermuis. “Laat 

maar komen!”

“Wel,” zegt Jo, “mijn lievelings-

gebouw staat hier niet zo ver 

vandaan, tegenover het station.  

Het is het gebouw van de Cen-

trale Bank.  Heerlijk, zo’n recht 

en strak gebouw, met heel veel 

verdiepingen, allemaal cijfers en 

papiertjes en tabelletjes.  Enfin, 

je mag van mij een aanloop van 

200 meter nemen, maar dan 

moet je er wel met 1 sprong 

over kunnen springen.” 

“Dat lukt haar nooit,” denkt Jo. 

“Hihi.  Stomme muis.”

Supermuis is al op weg naar de 

Centrale Bank, zodat Jo de Vespa 

moet nemen om haar in te ha-

len.  Op tweehonderd meter van 

de bank haalt de muis een paar 

keer diep adem en zonder er 

veel woorden aan vuil te maken 

begint ze met haar aanloop.  

Omdat haar muizenpootjes 

zo snel bewegen, ziet Jo enkel 

een grijze waas en een enorme 

stofwolk.  Turend door het stof 

ziet hij Supermuis het gebouw 

naderen.

NET OP DAT MOMENT komen er drie ge-

maskerde olifanten uit de draaideur van de 

Centrale Bank gestormd.  Hun vluchtauto 

knalt tegen een boom door de stofwolk 

van Supermuis.  In een flits zien de olifan-

ten Supermuis, die recht op hen af komt 

gelopen, en met een luide gil en paniekerig 

trompetgeschal springen ze alle drie op de 

stoel van een zwerver, die daar mondhar-

monica aan het spelen is.  Jo knippert een 

paar keer met zijn ogen.  “Wat was dat nu?  

Hij had al gehoord dat olifanten bang wa-

ren van muizen, maar dat het zo extreem 

was, dat had hij nooit gedacht!” 

Vier politiewagens scheuren het stations-

plein op.  De angstig bibberende olifanten 

worden met een spuitje verdoofd en afge-

voerd naar de dierengevangenis.  Het geld 

wordt onder escorte van Supermuis terug 

naar de kluis gebracht.  Als Supermuis weer 

buitenkomt, staan alle nationale televisie-

zenders en kranten, netjes naast Jo, aan de 

uitgang op haar te wachten.  “Supermuis!” 

“Wat is er gebeurd?” “Hoe voel je je?” “Ga je 

hier een boek over schrijven?” 

Jo zucht eens diep en besluit om de andere 

kranten en televisiezenders maar te volgen.  

Als hij Supermuis zou omschrijven als een 

belachelijke muis, zou niemand hem nog 

geloven.  En trouwens, het was wel echt 

knap wat Supermuis had gedaan met die 

bandieten.  “Zou ze erover geraakt zijn als 

ze had gesprongen?” mijmert Jo. “Of zou ze 

echt last hebben van te veel fantasie?”haar heel eerlijk in de rede.  “Wat 

denk je van een uitdaging?  Ik

geef je een opdracht, jij voert die 

uit, en als dat goed lukt, schrijf 

ik een prachtig overzichtsartikel 

over jouw muizendaden.  Met 

een foto van de burgemeester 

ziet hij Supermuis het gebouw 

naderen.

] DUBBELPUNT JANUARI


