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Aan de Beukennotenweg staan heel veel huizen. 

Grote huizen, kleinere huizen, witte huizen, huizen van rode 
steen en zelfs een houten huis. 

In één van die huizen woont Mick. Mick woont op nummer 
25  met zijn mama, zijn papa, hun hond Sjors en goudvis 
Harrie. 
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Mick is acht jaar oud en hij zit in groep vijf. Het gaat best 
wel goed op school. Niet altijd, want Mick is niet zo heel 
goed in opletten. Tenminste: niet op school. 
 Thuis kan hij dat des te beter. Want thuis gebeuren er 
dingen waar andere mensen niets van weten. 

Dingen, die hij eigenlijk ook niet mag weten, maar waar hij 
stiekem achter is gekomen. 
 Papa en mama lijken heel gewoon. Net als iedere andere 
pap en mam. Niets bijzonders. 
 Maar ondertussen weet Mick heel goed dat ze maar net 
doen alsof. 

Want eigenlijk (en dit mag je natuurlijk niet verder vertellen, 
want het is een geheimpje!) zijn de ouders van Mick geheim-
agenten! 
 Mick weet het heel zeker. Echt waar!
 Je kunt het van de buitenkant niet zien. 
 Mick heeft al heel vaak geprobeerd te kijken of je het 
kunt zien. Maar nee, op de foto’s die op de kast staan zie 
je ook niets. Gewoon een gezin, pap, mam en hij. 
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Mick weet het nog niet zo lang hoor. Pas sinds een paar 
weken. 

Vanaf dat moment merkte hij ineens dat pap en mam heel 
geheimzinnig deden. 
 Ze fluisterden, keken of hij niet naar hun keek. Het leek 
wel of ze geheimen met elkaar bespraken. Mick weet het 
zeker! Dat doen een gewone pap en mam niet. 
 Er moet iets zijn. En ja, wat kan het anders zijn? Het is 
toch duidelijk! 
 Pap is geheim-agent en mam helpt hem. 
 Ze doet overdag net alsof ze aan het werk is achter de 
computer. 
 Maar Mick weet wel beter. 

Mam krijgt vast opdrachten binnen. Van een rijke oliebaron 
of zo. Of een Indianenopperhoofd. 
 En dan moet pap daar de volgende dag naar toe!
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Iedereen denkt dat pap elke morgen gewoon naar zijn werk 
gaat. Maar Mick heeft ontdekt dat pap iedereen voor de 
gek houdt. 

Hij pakt ’s morgens zijn koffertje, waar zogenaamd 
zijn boterhammen in zitten. Maar eigenlijk zit daar zijn 
superspionnenpak in. 

Dat mag natuurlijk niemand zien. 

Daarom trekt hij dat thuis ook nog niet aan. Dat doet hij 
onderweg, achter een boom. Of achter een grote auto. 
En wanneer pap ’s avonds thuiskomt, heeft hij zijn gewone 
kleren weer aan. 

Dan gaan ze aan tafel en praten over heel gewone dingen. 
Zoals over het weer, hoe het op school is en over wat 
er die avond op tv is. Nooit over wat pap allemaal doet 
overdag. Daar mag hij vast niet over praten van zijn baas. Die 
is misschien ook wel een super-agent. 
 Agent 0-0-1 of zoiets. 

’s Avonds, wanneer Mick in bed ligt, denkt hij na over hoe 
pap er uit ziet als geheim-agent. 
 Mick denkt dat pap een soort heldenpak aan heeft. 
Een rode broek met een blauw shirt. 

Dan heeft hij natuurlijk ook een cape om. Dat hebben alle 
helden. En rode laarzen. 
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Eigenlijk niet helemaal een pak voor een spion. Een spion 
mag niet opvallen. Die heeft een zwart pak aan. En hij heeft 
altijd een zonnebril op. 
 Dat is wel iets om over na te denken. 

Zou het dan toch niet...?

Voor hij daar goed over na heeft kunnen denken, valt Mick 
in slaap. Hij droomt over helden en spionnen. 
 Het is een superspannende droom. Mick doet zelf ook 
mee, in die droom. Hij is ook een held. Net als pap. Met een 
mooi pak aan. Dat wil hij ook heel graag. 
 Jammer genoeg heeft hij geen heldenpak. In zijn droom 
kan Mick zelfs vliegen. Hij vecht samen met pap tegen 
boeven en uiteraard winnen pap en Mick het gevecht. 

Midden in de nacht schrikt Mick plotseling wakker. 
 Hij hoort een vreemd geluid. Het lijkt wel of er iemand 
aan het praten is, buiten dan. 

Wat kan dat zijn? 


