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EEN ERNSTIGE EN DRINGENDE ZAAK

Borre en De Kerkhof Kids zitten in hun geheime 
clubhuis, het busje op het autokerkhof. 
Aan een waslijn hangt de walkietalkie te drogen 
die ze van oud-agent Kops hebben gekregen. 
Het ding was laatst bij een overstroming 
helemaal nat geworden. 
Door al dat water doet hij het niet meer. 
Langzaam drupt de nattigheid eruit.

En dan (dat moet de laatste druppel wel 
geweest zijn die daar zojuist uit de walkietalkie 
lekte) begint het ding te ruisen en kraakt: 
‘Hier inspecteur Kops. 
Hallo Kerkhof Kids, zijn jullie daar? Over.’
Borre haalt de walkietalkie van de waslijn.
‘Ja hoor, inspecteur Kops,’ antwoordt hij. 
‘Wat is er aan het handje? Over.’
‘Ha die Borre,’ zegt Kops. 
‘Wat klink je waterig. Over.’
‘Ja, de walkietalkie was nat geworden 
met die storm laatst,’ legt Borre uit. 
‘Over.’
‘O ja, dat is niet zo goed voor dat ding, hè?’ 
zegt Kops. 
‘Nu ja, ik versta je prima en daar gaat het om. 
Luister eens, ik heb jullie hulp weer nodig. 
Ik verwacht jullie over een half uur in 
Boetiek Spoetniek. Over.’
‘Boetiek Spoetniek?’ denkt Borre hardop. 
‘Is dat die zaak met luxe kleding in het 
centrum? Over.’



‘Juist, die ja,’ zegt Kops. 
‘Ditmaal is het een zeer ernstige en dringende 
zaak. Niet zomaar iets met een paar boefjes. 
Dus ik zal er ook zijn. Sterker nog: ik ben er al. 
Tot zo. Over en slie-sla-sluiten.’

Borre steekt de walkietalkie in zijn zak.
‘Nou, dat klinkt alsof er heel wat loos is,’ 
zegt Elle. ‘Beter gaan we er snel heen.’
‘Niet zomaar iets met een paar boefjes?’ 
piept Ovi. ‘Ik vond die vorige klusjes die 
Kops ons gaf, al ernstig genoeg. 
Ik krijg buikpijn van al die spanning.’
‘Ach joh, stel je nou eens niet zo aan,’ 
antwoordt Elle. 
‘Jij krijgt altijd overal wel wat van. Zweetvoeten, 
een loopneus of de kriebels. Maak je nou 
gewoon maar niet zo druk, dan voel je je 
een stuk beter. Op naar Boetiek Spoetniek!’
‘Ja, ja, ja,’ mompelt Ovi. 
Uit zijn zak haalt hij vast de plakken worst voor 
de honden die het autokerkhof bewaken. 

BOETIEK SPOETNIEK

Al snel komen ze in het centrum aan. 
Het is er heel erg druk. 
Met veel moeite dringen De Kerkhof Kids 
zich tussen de mensen met hun volle tassen 
en lege portemonnees door.

‘Ah, kijk,’ wijst Radijs. 
‘Daar is het: Boetiek Spoetniek.’



Ze stappen de winkel in. Het is er heel stil.
‘Hoe kan het nou dat heel de straat barst van de 
mensen terwijl er hier geen kip te bekennen is?’ 
vraagt Ovi een beetje verbaasd, maar wel 
opgelucht. Van te veel mensen op een kluitje 
krijgt hij het benauwd.
Elle bekijkt het prijskaartje van een rok met 
glitters. Haar ogen worden groot van ongeloof.
‘Ik denk dat het hier zo rustig is omdat toch 
niemand dit spul kan betalen,’ zegt ze. 
‘Een halve jurk kost hier net zo veel als 
een hele auto...’

‘Ahum,’ klinkt het plots achter de vier. 
Het is een mevrouw in een deftig pakje met 
een nog deftiger hoofd.
‘Wat denken jullie dat jullie hier doen?’ 
vraagt ze onaardig. 
‘Het lijkt me sterk dat jullie genoeg zakgeld 
krijgen om hier ook maar een knoop te kunnen 
kopen. Scheer jullie dus maar snel weg, 
voordat ik de politie bel.’

‘Maar mevrouw,’ probeert Borre. 
‘We hebben hier een afspraak met...’
‘Genoeg!’ onderbreekt de verkoopster hem. 
‘Zulke taal hoef ik niet te pikken. 
Ik ga nú de politie bellen.’
‘Ik ben er al, ik ben er al.’ 
Vanachter een kledingrek komt inspecteur Kops 
tevoorschijn. Uit zijn zak haalt hij een pasje. 
Hij laat het de verkoopster vluchtig zien.



‘Ik ben van de politie,’ zegt hij kortaf. 
‘Deze vier horen bij mij. Ik heb hier met ze 
afgesproken voor een geheime missie.’
‘Een geheime missie?’ stamelt de vrouw. 
‘Waarom moet dat zo nodig in mijn zaak?’
‘Luistert u eens, mevrouw,’ zegt Kops ernstig. 
‘U weet al veel te veel. Als dit gesprek nog 
een seconde langer duurt, ben ik bang dat 
ik u zal moeten arresteren.’
Het gezicht van de verkoopster verstijft van 
schrik. Zonder nog een woord te zeggen 
gaat ze snel achter de toonbank staan.

‘Zo,’ mompelt Kops in zichzelf. 
‘Van dat gezeur zijn we ook weer af.’
‘Inspecteur,’ fluistert Borre. ‘Wat is nu die 
dringende en geheime opdracht waarvoor 
we zo snel moesten komen?’
‘Kom maar mee, dan zal ik het jullie 
laten zien,’ zegt Kops. 
Hij duikt tussen een paar winkelrekken. 
De Kerkhof Kids lopen vlug achter hem aan.

‘Kijk, het zit zo,’ legt meneer Kops uit. 
‘Morgen is mevrouw Kops jarig. 
Ik wil haar graag verrassen met iets wat 
deftig, maar toch ook hip is.’ 
Hij trekt twee bontmantels uit het rek.
‘Wat denken jullie? Deze of deze?’



‘Eh... is dit nu die ernstige zaak?’ vraagt Radijs.
‘Ja, uiteraard,’ zegt Kops. ‘Waarom laat ik 
jullie anders hierheen komen? Maar goed. 
Ik heb aan de prijs al gezien dat ze allebei 
even deftig zijn. Dus welke van de twee 
vinden jullie het hipst? Zelf zou ik het niet 
weten. Ik heb geen verstand van kleding. 
Kijk maar naar wat ik aanheb. 
Jullie zijn jong en jonge mensen weten 
wat hip is. Dus welke is het hipst?’
De Kerkhof Kids zijn er even stil van. 
Maar Ovi’s buikpijn is wel opeens over.
‘Die mantels zijn allebei niet hip,’ verbreekt Elle 
het zwijgen. ‘Ze zijn van echt bont gemaakt. 
Kijk maar, er hangen kaartjes aan waar 
“ECHT BONT” op staat. Voor echt bont 
worden lieve, pluizige beestjes doodgemaakt. 
Dieren doodmaken is niet hip, het is gemeen.’
‘O, zo had ik er nog niet over nagedacht,’ 
zegt Kops beschaamd. ‘Mevrouw Kops 
vindt dode dieren vast ook niet leuk. 
Maar wat zal ik dan voor haar kopen?’

DE BONTE ANTI-BONT BOEL

‘Aaaaaaaahhhh!’ gaat het plots 
door merg en been. 
Kops en De Kerkhof Kids kijken 
geschrokken over het kledingrek. 

Achter de toonbank staat de deftige 
verkoopster, lijkbleek met haar hand voor 
haar mond. Ze wijst met een trillende vinger. 



Kops en De Kerkhof Kids kijken over een 
ander rek in de aangegeven richting. 
In de deuropening staan drie konijnen: 
een rode, een gele en een groene. 

Het rode konijn doet een stap naar voren.
‘Wij zijn van De Bonte Anti-Bont Boel!’ 
roept hij vanachter zijn masker. 
‘Wij zijn tegen bont!’
‘Tegen bont?’ zegt de verkoopster zo verbaasd 
dat ze vergeet dat ze geschrokken is. 
‘Hoe kunt u nu tegen bont zijn? 
Moet u toch eens kijken.’ 
Ze trekt een paar mantels uit een rek. 
‘Deze zijn toch prachtig? Deftig en o zo lekker 
warm voor in de winter. Echt springmuisbont. 
Hoe kunt u dat nu niet fantastisch vinden?’
‘Weet u dan niet hoeveel springmuizen 
doodgemaakt worden voor één zo’n mantel?’ 
roept het groene konijn.
‘Eh... niet precies,’ stamelt de verkoopster. 
‘Maar ik kan het even voor u opzoeken, 
als u wilt?’
Maar daar hebben de konijnen geen oren naar. 
‘Wij zijn tegen bont!’ roept een vrouw in het 
gele konijnenpak. ‘En wij van De Bonte 
Anti-Bont Boel spuiten al het bont blauw!’



Nu halen de konijnen spuitbussen met 
blauwe verf uit hun pakken tevoorschijn.  
‘Maar... maar...,’ sputtert de verkoopster. 
‘Wat gaan jullie doen?’
‘We gaan dikke blauwe strepen op dat 
bont van je spuiten,’ zegt het rode konijn. 
Hij schudt met zijn spuitbus en loopt 
naar een rek vol mantels.
‘Maar dat gaat er nooit meer uit,’ 
zegt de verkoopster boos. 
‘En wie wil er nu een mantel vol blauwe 
strepen? Niemand koopt toch zoiets? 
Ik raak die dingen nooit meer kwijt!’
‘En dat is dus precies onze bedoeling,’ 
zegt het groene konijn. 
‘Dan laat je het voortaan wel uit je hoofd 
om geld aan dode dieren te verdienen.’
De verkoopster is ten einde raad. 
‘Help! Help! Politie!’ roept ze.
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