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When the night has come
and the land is dark
and the moon is the only light we’ll see,
no, I won’t be afraid, no, I won’t be afraid,
just as long as you stand, stand by me.

Zodra de avond valt
en het duister wordt
en alleen de maan nog op ons schijnt,
nee, dan ben ik niet bang, nee, ik ben niet bang,
als jij maar naast me staat, naast me staat.

Uit ‘Stand By Me’ van Ben E. King
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Een stieftweeling

Ik werd als eerste wakker in mijn onderste deel van het 
stapelbed. Het was donderdag. Ik gooide mijn benen in 
de lucht en gaf een por in de bult boven me. De bult 
gromde, bewoog en lag toen weer stil. Ook in het sta-
pelbed naast me was nog geen beweging te bespeuren. 
Alleen in het kleuterbedje onder het raam lag Tibbe te 
draaien. Hij mompelde iets over een ridder in een 
vliegtuig.
 Langs het gordijn piepte de zon. Het is da-hag, zei die 
straal. Kom naar bui-ten!
 Ik zwaaide mijn benen nog eens de lucht in om de bult 
boven me een joekel van een duw te geven. Deze keer 
stak na de grom een hoofd met lang blond haar over de 
rand.
 ‘Oi, poedel…’ zei Kees met schorre stem.
 ‘Hey, Miss Piggy,’ zei ik zachtjes. ‘Kom!’ Ik knikte met 
mijn hoofd opzij.
 Kees rolde terug op zijn bed, ik hoorde wat gerommel. 
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Hij stak zijn hoofd weer over de rand en liet zijn wekker 
zien: 6:37.
 ‘Dan hebben we nog lekker lang.’ Ik stak twee duimen 
in de lucht.
 Kees rolde met z’n ogen en liet zich uit zijn bed glijden. 
‘Waarom moet ík jou altijd uitlaten?’
 Hij zei het met een grom, maar ik hoorde dat hij ook 
zin had om even het bos in te gaan voor school. Kees en 
ik verstonden elkaar, ook als we niet hardop tegen el-
kaar praatten. Dat konden alle tweelingen. Oké, we 
hadden niet dezelfde moeder, en niet eens dezelfde va-
der, maar als je 53 minuten na elkaar bent geboren in 
hetzelfde ziekenhuis en als je dan zes jaar later ook nog 
stiefbroers wordt, mag je je best tweeling noemen. Een 
stieftweeling.
 ‘Kunnen jullie nou nooit eens tot de wekker slapen…’ 
Boven in het andere stapelbed draaide Robbe zich om en 
trok zijn dekbed op tot zijn ontplofte zwarte krullen, pre-
cies dezelfde als ik had. Van de buitenkant zag iedereen 
dat hij en ik broers waren: onhandig lang, te veel haar, 
donkerbruine, bijna zwarte ogen. Maar vanbinnen leek 
hij voor geen meter op mij. Hij hield bijvoorbeeld wél 
van uitslapen. Ik ging voorzichtig op het onderste bed 
van Dook staan en trok me omhoog. Op de plank boven 
Robbes bed helde een stapel schriften gevaarlijk over. 
Nog zoiets. Sinds dit schooljaar werkte Robbe ineens 
vrijwillig aan zijn schoolprojecten!
 ‘Scouts houden van vroeg opstaan,’ fluisterde ik en ik 
roste hem lekker hard door zijn haar. 
 ‘Geen scoutpraat vóór het ontbijt,’ bromde Robbe en 
hij maaide met een arm naar mij, maar daar was ik op 
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bedacht. Ik sprong soepel op de grond. 
 Kees grinnikte. We pakten zachtjes onze kleren, slopen 
de kamer uit, de trap af en stapten bij de keukendeur in 
onze laarzen. 
 De lucht rook naar lente: fris, zoetig, groen. We liepen 
het paadje af naar het tuinhekje en staken de weg over. 
Aan de andere kant van de weg, recht tegenover ons huis, 
begon het bos. De laatste weken hadden de bomen geluk-
kig weer kleur op hun bruine skelet gekregen. Wat was 
begonnen met een paar voorzichtige knoppen was uit- 
gelopen tot een uitbundig gejuich van duizend kleuren 
groen. 
 Ik keek omhoog en hoorde de wind aankomen. Het 
leek op een wave in een stadion, gevolgd door een ap-
plaus van bladeren. Ik ademde diep in, nam het applaus 
in ontvangst en lachte van oor tot oor.
 ‘Kom op,’ zei Kees. 
 We namen het rechterpad, smal en slingerend. Dat 
liep helemaal door tot ver in Duitsland. Je wist nooit pre-
cies wanneer je de grens over ging. 
 ‘Wie het eerst boven is!’ riep ik. We sprintten weg naar 
de grote eiken. Als twee spidermannen klommen we van 
tak naar tak. Ik in de mijne, de linker, Kees in de zijne, de 
rechter. Deze keer won Kees. We inspecteerden de eiken 
op nesten met rupsen en op wonden in de bast, maar we 
konden al vrij snel zien dat onze bomen nog zo gezond 
waren als gisteren. Ik liet me rustig van tak naar tak naar 
beneden glijden en landde met een sprong op de grond. 
Kees plofte naast me. 
 We keken elkaar aan, knikten en liepen rustig verder.
 ‘Ik zat te denken, hè,’ zei ik nadat we een specht uit z’n 
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boomhol hadden zien vliegen. ‘Over die film met die ma-
gische deur.’
 ‘Welke film?’
 ‘Die ene met die kast, weet je nog? Achterin zat een 
deur en als je erdoorheen ging, dan kwam je in dat land 
met die heks en die pratende leeuw en die gast met die 
bokkenpoten.’
 ‘O, die.’
 ‘Voor mij is dat als je de weg oversteekt naar hier.’ Ik 
wees om me heen.
 Kees keek me van opzij aan. 
 ‘Als ik de weg oversteek en het bos in loop, ben ik in 
een andere wereld.’
 ‘Zonder heksen, hoop ik?’ zei Kees.
 Ik lachte. ‘Maar mét spechten!’
 We waren nu al een stuk het bos in. Ineens greep Kees 
m’n arm en trok me omlaag. Hij wees rechts voor ons. 
Een ree knabbelde aan een jonge tak, maar draaide nog 
geen seconde later haar hoofd naar ons. Eén moment 
keek ze ons aan. Grote bruine ogen, lange rechtopstaan-
de oren. Het volgende moment zagen we alleen nog de 
witte vlek op haar kont, en toen niks meer. 
 Kees keek me aan met een grote glimlach. ‘En een we-
reld met een ree.’
 ‘En zonder school,’ zei ik.
 ‘School!’ zei Kees.
 Ik keek op m’n horloge en keek verschrikt naar Kees.
 We draaiden ons tegelijk om en begonnen te rennen.
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Een paarse envelop

Toen we de deur opengooiden, liepen we bijna mijn 
moeder omver. Ze stond met haar armen over elkaar in 
de gang, ze keek ons aan en viste toen een telefoon uit 
haar zak. 
 ‘Neem nou eens zo’n ding mee als jullie naar buiten 
gaan.’ Ze duwde de telefoon in mijn handen. ‘Hartstikke 
handig. Hadden jullie mij al een kwartier geleden horen 
bellen dat het bijna tijd was.’ 
 ‘Ja, mam,’ zei ik.
 ‘Ja, Marina,’ zei Kees.
 Mijn moeders wenkbrauwen gingen zo’n tien centi-
meter omhoog. 
 ‘Sorry,’ zeiden we in koor.
 ‘En het was jouw beurt om ontbijt te maken,’ zei ze 
tegen mij. 
 Oei. Je ontbijtbeurt missen kon een strenge-maar-recht-
vaardige preek van David opleveren. 
 ‘Maar je hebt mazzel dat Robbe er al voor gezorgd heeft.’
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 Op dat moment liep Robbe zachtjes achter haar langs, 
naar de trap. Hij knipoogde naar ons en tikte op mijn 
moeders schouder. Die schrok op en keek één seconde 
achterom. Precies lang genoeg, zodat wij achter haar rug 
naar de keuken konden ontsnappen.
 ‘Laarzen!’ riep ze ons achterna. We schopten ze nog 
net op tijd in de gang uit.

Ik gooide m’n telefoon tussen de Boeddhabeeldjes in de 
vensterbank. Dook en Tibbe zaten nog aan tafel. Dook 
keek op van zijn telefoon. ‘We moeten over vijf minuten 
weg en ik wil niet te laat zijn, want ik heb mijn boeken-
beurt.’
 ‘Ook goeiemorgen,’ zei Kees. Hij deed een kwak yo- 
ghurt in zijn kom en deed hetzelfde bij die van mij. Ik 
schudde er chocoladecruesli bij en deed in Kees’ kom 
hetzelfde. Terwijl wij het record cruesli-eten verbraken, 
doopte Tibbe rustig zijn Superman met z’n kop in de 
yoghurt.
 David kwam de keuken binnen lopen en legde de krant 
en een stapel post op de tafel. Hij zette zijn leren boeken-
tas naast zich.
 ‘Volgende keer eerder terug, heren,’ zei hij, terwijl hij 
een stapel proefwerken uit zijn tas haalde. 
 ‘Ja, pap,’ zei Kees.
 ‘Ja, David,’ zei ik.
 Hij pakte zijn pen en schreef wat op het bovenste 
proefwerk.
 ‘En?’ vroeg hij.
 Kees en ik keken elkaar aan en zuchtten. ‘Sorry,’ zeiden 
we tegelijk.
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 David keek ons verbaasd aan. ‘Nog wat in het bos ge-
zien, bedoelde ik…?’
 Ik glimlachte en vertelde over de ree en dat er nog geen 
rupsen in de eiken zaten.
 Dook zuchtte. ‘Scoutpraat…’
 ‘Ah! De processierups!’ zei David. Hij zette een krul op 
een papier. ‘Dus jullie willen nog steeds boomverzorger 
worden?’ 
 ‘Yep,’ zei Kees en hij haalde de krant naar zich toe. 
Terwijl hij dat deed, piepte er een paarse envelop onder 
de krant vandaan, en die viel naast mij op de grond.
 David zei nog iets over bomen, maar ik staarde naar de 
envelop. In de linkerbovenhoek stond een hele rij namen 
in chique gekrulde letters. Van Kloppenburg, Kramer & 
Ter Houten. 
 Mijn hand met de volle lepel zweefde nog halverwege. 
 Ik wist dat ik zo’n envelop eerder had gezien. Maar 
waar?
 ‘Dook, leg je telefoon weg en pak je tas in,’ zei mijn 
moeder, die de keuken binnen kwam. ‘Tibbe, haal die 
pop uit je eten!’ 
 ‘Het is geen pop!’ zei Tibbe, terwijl hij zijn Superman 
aflikte. ‘Het is een superheld.’
 Ik bleef naar de grond staren. Er stond nog een klein 
woordje onder de rij met namen, maar ik kon het door 
die krullen niet zo goed lezen.
 ‘Inderdaad, het is een superheld. Géén lepel,’ zei mijn 
moeder en ze zette een stapel broodtrommels op de tafel. 
 Er drupte nu wat yoghurt van mijn lepel naast mijn 
kom.
 ‘Noa, let eens op wat je doet,’ zei mijn moeder. 
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 Ineens zag ik wat er stond. Ik liet de lepel uit mijn han-
den vallen. Yoghurt spatte op mijn shirt, broek en op de 
grond.

‘Noa!’ Mijn moeder kwam aanlopen met een doekje.
Ik keek op. 
Mijn moeder kwam naast me staan en overhandigde 

me het doekje. Ze keek naar de vloer om de vlekken te 
inspecteren, maar ze zag de envelop. Ze staarde ernaar, 
heel eventjes. Daarna pakte ze hem heel rustig van de 
grond en legde hem op het aanrecht zonder me verder 
aan te kijken. 
 De rest van de tijd zei ze niks meer, zelfs niet toen Tib-
be zijn yoghurt-Superman in zijn schooltas stopte en 
Robbe ‘Doeg’ riep om naar zijn school te gaan. Ze gaf 
David een kus en bracht ons zwijgend naar school. En 
terwijl ze net als alle andere dagen haar fiets helemaal 
rechts in het rek zette, Tibbes schooltas droeg, en mij en 
Kees en Dook voor de ingang een kus gaf voordat ze 
rechts af zou slaan naar de kleuters, wist ik dat zij aan 
precies hetzelfde dacht als ik: de paarse envelop met 
daarop Van Kloppenburg, Kramer & Ter Houten.
 Advocaten.
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Bovenbouw groep 7- 8 (10-12 jaar) 

Elke dag Broerdag – Tineke Honingh 
 

Lezen 

Lees de eerste hoofdstukken van het boek.  

 

 

Voorspellen 

Het fragment dat je las eindigt met een Cliff-hanger. Je wordt heel benieuwd 

waarover de brief gaat die in de paarse envelop zit.  

Opdracht: Bedenk twee manieren hoe het verhaal verder zal gaan.  

 

Afloop 1 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

Afloop 2 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doen 

In het begin van het boek staat de stamboom van het gezin van Noa. Maak een stamboom van jouw 

gezin. Je kunt er eventueel ook je opa’s en oma’s in tekenen.  

 

Mijn familie stamboom 
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