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DE ATLAS DER FRAAIVLEUGELIGEN

Ovi is op weg naar De Goede, een boekhandeltje dat 
gespecialiseerd is in oude boeken. Het winkeltje is een 
doolhof van boekenkasten. Je kunt er urenlang de titels op 
de ruggen van de boeken afspeuren naar je favoriete verhaal. 
Of je vingers blauw bladeren en je ogen stuklezen op de 
miljoenen vergeelde pagina’s. 
De laatste drie weken gaat Ovi elke dag naar De Goede. 
Hij komt dan bij de tweedehands kranten binnen, groet 
het kromme boekverkopertje en loopt tussen de kasten 
‘Geschiedenis’ en ‘Strips’ door, het boekendoolhof in. Na 
twee of drie keer bijna verdwalen, staat Ovi dan eindelijk 
voor de ‘Biologie’-kast. Op de derde plank vanboven 
staat waar hij voor komt: de eerste druk van de Atlas der 
fraaivleugeligen uit 1881. Voorzichtig trekt hij een van de 
zeven delen van deze vlinderencyclopedie uit de kartonnen 
cassette en slaat deze open. Dan vergaapt Ovi zich bladzijde 
na bladzijde aan vlinders, vlinders en nog eens vlinders. 
Bij de afbeeldingen staan Latijnse namen. Ovi leest ze 
zachtjes hardop voor. Dit is genieten.
Maar het genot duurt altijd maar even, want al snel voelt 
Ovi iets op zijn schouder tikken. Het is de gebogen vinger 
van het kromme boekverkopertje.
‘Het is hier geen bibliotheek, jongeman,’ zegt hij.
‘Ik weet het,’ zegt Ovi dan. ‘Maar ik zou wel de hele dag in 
de Atlas der fraaivleugeligen kunnen lezen.’
‘Het is een zeldzaam mooi naslagwerk,’ zegt de kromme man. 

‘Maar als je het wilt lezen, moet je het kopen.’
‘Ik ben ervoor aan het sparen,’ zegt Ovi dan. En dat is 
waar: de laatste drie weken heeft Ovi allerlei klusjes gedaan 
om de honderddertig euro die de Atlas der fraaivleugeligen 
moet kosten, bijeen te schrapen. Hij heeft gebabysit, 
auto’s van buren gewassen en voor Jan en alleman 
boodschappen gedaan.
‘Dat is mooi. Ik zie je graag terug als je genoeg geld bij 
elkaar verzameld hebt,’ zegt het boekverkopertje.
‘Ik heb nog maar een klusje te gaan,’ antwoordt Ovi. 
‘Tot morgen.’



Gisteravond heeft Ovi de laatste euro verdiend door de 
rollator van zijn oma te repareren. En nu is Ovi dus op weg 
naar De Goede, om eindelijk zijn Atlas der fraaivleugeligen 
te kopen.
Hij stapt langs de tweedehands kranten naar binnen. De 
verkoper groet ik straks bij het afrekenen wel, denkt Ovi. 
Snel stapt hij het boekendoolhof in: linksaf, rechtsaf, bij de 
vertaalde woordenboeken naar links, weer rechts en dan 
staat hij voor de kast ‘Biologie’.
Het lijkt alsof de lucht uit Ovi’s longen geslagen wordt. 
Op de derde plank vanboven gaapt een donker gat. Een gat 
waar gisteren nog de Atlas der fraaivleugeligen stond. Ovi raakt 
bijna in paniek. Waarschijnlijk heeft de boekhandelaar mijn 
vlinderencyclopedie al achter de toonbank gezet, probeert 
hij zichzelf gerust te stellen. Ik heb hem gisteren tenslotte 
verteld dat ik vandaag de Atlas der fraaivleugeligen zou 
komen kopen.
Snel haast Ovi zich naar de kassa. Een klant in een wit, 
linnen pak staat met het boekhandelaartje te praten.
‘Pardon,’ zegt Ovi beleefd op zijn Frans. ‘Mag ik even 
tussendoor? Hebt u toevallig...’
Zijn stem stokt. De verkoper houdt een waaier van dertien 
briefjes van tien euro in zijn hand. De man in het witte 
pak heeft de zeven delen van de Atlas der fraaivleugeligen 
onder zijn arm.
‘M-m-maar...,’ stottert Ovi. ‘Dat is m-mijn vlinderencyclopedie! 
Ik heb het geld bij me!’
‘Sorry jongeman,’ zegt het boekverkopertje. 

‘Ik weet hoe graag je hem had willen hebben, maar 
meneer Draadsnavel was je net voor.’
De man in het witte, linnen pak kijkt Ovi niet aan.
‘M-maar ik heb de honderddertig euro,’ herhaalt Ovi. Hij graaft 
het muntgeld uit zijn zakken tevoorschijn en laat het zien.
‘Ik zie het,’ zegt de boekhandelaar. ‘Maar je bent te laat.’
Nu kijkt Draadsnavel Ovi koud vanachter zijn ronde 
brillenglazen aan.

‘Als je deze boeken zo graag had willen hebben,’ zegt hij met een 
zuinig mondje vanonder zijn zwarte krulsnor, ‘had je er maar 
voor moeten zorgen dat je het geld eerder bij elkaar had, ventje.’ 
En dan tegen de verkoper: ‘Dank u wel en goedemiddag.’
Met de vlinderencyclopedie onder zijn arm stapt hij de 
winkel uit.
Ovi kijkt hem door tranen van teleurstelling na.



FLAPPUS OORUS GIGANTICA

Twee weken later zit Ovi met Borre, Radijs en Elle in het 
geheime clubhuis van hun geheime club, De Kerkhof Kids. 
Het viertal wil zich net aan een potje schoppenslaan wagen, 
wanneer de walkietalkie, die ze van oud-agent Kops hebben 
gekregen, begint te ruisen en te kraken.
‘Hallo? Zijn jullie daar? Over,’ klinkt het uit Borres kontzak.
Hij haalt het ding tevoorschijn en drukt de knop in.
‘Hallo, inspecteur Kops. Hier Borre. Zegt u het maar. Over.’
‘Borre, luister: in Diergaarde Heppie-de-peppie zijn ze een 
vlinder kwijt. Het betreft een Grote Vangoghsoor, een uiterst 
zeldzame en met uitsterven bedreigde soort. Het zou goed 
kunnen dat het dier uit zichzelf ontsnapt is, maar diefstal 
is niet uitgesloten. Jullie zijn erg goed in het oplossen 
van ontvoeringszaken waar dieren bij betrokken zijn. 
Willen jullie een kijkje gaan nemen? De directeur van de 
dierentuin, Peter Aling, zit al op jullie te wachten. Over.’
‘We zijn al onderweg, meneer Kops,’ zegt Borre in de 
walkietalkie. ‘Over en slie-sla-sluiten!’

Diergaarde Heppie-de-peppie ligt niet ver van het 
autokerkhof waar De Kerkhof Kids hun clubhuis 
hebben. Met een kwartiertje staan ze voor de poort 
van de dierentuin. Daar staat directeur Peter Aling 
op ze te wachten. Hij is kaal, lang en sliertig. 
Ondanks het feit dat het een koude middag in januari 
is, voelt zijn hand bij het schudden glibberig aan. 

Maar dat is niet zo vreemd: ‘Ik zweet peentjes van paniek,’ 
zegt hij gestrest. ‘Toen ik vanochtend onze overdekte 
vlindertuin inspecteerde, zag ik dat Bob, onze mannetjes 
Grote Vangoghsoor, weg was. We kunnen hem nergens meer 
vinden. Ik weet niet of hij ontsnapt of gestolen is, maar het 
is hoe dan ook een ramp: Bob is namelijk het laatste nog in 
leven zijnde Grote Vangoghsoormannetje op de hele wereld. 
We hebben hier ook een vrouwtjes Grote Vangoghsoor. 
Zij heet Demelza. We hoopten dat ze kinderen zouden 
krijgen en dat zo de soort niet uit zou sterven. Maar nu...’ 
De man slaakt een zucht.



Elle legt haar hand geruststellend op de schouder van de 
directeur, die zichtbaar overstuur is.
‘Zover is het nog niet,’ zegt ze bemoedigend. 
‘Laten we eerst eens in die vlindertuin kijken of daar 
sporen van het een of ander te vinden zijn.’
Dat lijkt de dierentuindirecteur ook het beste. Lichtelijk 
kromgetrokken van de zenuwen gaat hij De Kerkhof Kids 
voor naar de overdekte vlindertuin.
Ovi heeft ondertussen goed opgelet. Hij vindt dit een uiterst 
interessante zaak. Vlinders boeien hem tenslotte enorm en de 
Grote Vangoghsoor kent hij wel uit de Atlas der fraaivleugeligen. 
‘Flappus Oorus Gigantica’, stond er in het Latijn bij het 
prentje van de grote, regenboogkleurige vlinder.
Vanuit de kou stappen ze door zware, plastic flappen de 
hitte van de vlinderkas binnen. Rond een klaterend watertje 
lopen wandelpaadjes kriskras langs plukken struikgewas 
en sprieterige boompjes. De lucht ritselt vol fladderende 
vlinders: van klein en kleurloos tot grote discoshow. 
Ovi ziet ze vliegen en prevelt de Latijnse namen van de 
vlinders die hij uit de atlas kent: ‘Citrus Mini. Vossius 
Mini. Kolus Blankus Mini. Daggus Pauwus Oogus...’  
‘Dit is Demelza,’ zegt Peter Aling.
Op de armleuning van een bankje zit een vrouwtjesvlinder. 
Haar vleugels, die zo groot als Indische olifantsoren zijn, 
hangen er treurig bij.
‘Kijk dat arme dier toch,’ zegt de directeur met een snik 
in zijn stem. ‘Ze mist Bob.’
‘Het is jammer dat ze niet kan praten,’ zegt Borre. 

‘Dan had ze ons kunnen vertellen wat er gebeurd is. 
Nu moeten we het zelf uitzoeken. Aan de slag!’
Radijs en Elle gaan op zoek naar voet- en vingerafdrukken 
van een mogelijke dader. Borre controleert of de sloten van 
ramen en deuren niet opengebroken zijn. En Ovi speurt het 
glazen plafond af, om te zien of er ergens een opening is, 
waardoor Bob naar buiten gevlogen kan zijn.
Maar na de gehele vlindertuin uitgekamd te hebben, 
komt het viertal tot de conclusie dat er geen enkel spoor 
van een dader of inbraak te vinden is. Ook het glazen 
plafond vertoont geen gaten.



‘Wie hebben er de sleutel van de vlindertuin?’ vraagt 
Borre dan aan Peter Aling.
‘Ikzelf, de vlinderverzorger en de toiletmeester,’ zegt de 
directeur. ‘Denk je dat een van ons Bob gestolen heeft? 
De vlinderverzorger is vanochtend ziek van verdriet naar 
huis gegaan. Van iedereen hoopte híj nog het meest dat 
Bob en Demelza kindertjes zouden krijgen. Dus hij heeft 
het niet gedaan. En de toiletmeester, dat is zo’n nette heer. 
Nee, die is er de man niet naar om zo’n gruwelijke 
ontvoering te begaan. En ík heb het ook niet gedaan. 
Dat willen jullie toch wel geloven?’
De Kerkhof Kids vertrouwen hem op zijn woord. 
Waarom zou een dierentuindirecteur zijn eigen 
vlinder stelen?
‘Hier kunnen we niets meer doen,’ zegt Borre. 
‘Maar we geven het niet op: we gaan terug naar 
ons geheime clubhuis en gaan eens goed nadenken 
over de vraag hoe we deze zaak kunnen oplossen.’
De vier nemen afscheid van Peter Aling.
‘Ik moet nog even naar de wc,’ zegt Ovi met een bedrukt 
gezicht. ‘Die subtropische hitte is op m’n darmen geslagen.’
Hij haast zich naar de toiletten. Het is zo dringend dat hij 
niet let op de man die achter het bordje ‘toiletjuffrouw’ zit.
Even later stapt Ovi opgelucht de wc uit en legt tien cent op 
het schaaltje van de toiletmeester.
‘Dank u wel en goedemiddag,’ zegt deze.
Ovi kijkt hem even aan. Die man komt me bekend voor, 
denkt hij. Waar ken ik hem van?

SNAADDRAVEL

Halverwege de middag maakt de toiletmeester zich klaar 
om naar huis te gaan. In de winter sluit de dierentuin vroeg, 
omdat er met het koude weer weinig bezoekers zijn. 
De man haalt nog even een lap langs de toiletpotten, 
vult het wc-papier waar nodig aan en begint dan aan de 
wandeling huiswaarts.
Hij kan niet wachten tot hij thuis is. 
Hij moet voorbereidingen treffen. Vanavond is het eindelijk 
zover, denkt de toiletmeester. Vanavond is mijn avond.
De man stapt stevig door en staat al snel voor de deur van zijn 
bescheiden huurhuisje. Hij draait de sleutel om in het slot, gaat 
naar binnen, loopt het halletje door, de kleine huiskamer in en 
ploft dan met een zucht neer op een versleten, leren bank.
Ik ben een beetje moe, denkt hij. Dat is niet zo vreemd: 
ik heb vannacht amper geslapen. Hij wrijft even zijn ogen uit 
en zet dan zijn bril weer op. Door de ronde glazen bekijkt hij 
zijn vlinders aan de muur. Ze hangen daar mooi, vindt hij. 
Op karton geprikt en ingelijst. Het zijn weliswaar maar 
gewone vlindertjes – Koolwitjes, Citroentjes, een Kleine 
Vos en een Dagpauwoog – maar na vanavond zal zijn 
verzameling een vlucht nemen: binnenkort zullen de 
meest exotische soorten zijn woonkamertje sieren.
In de hoek staat een afgedekte vogelkooi. 
Onder het doek klinkt vleugelgeflapper.
‘Wat moet ik hem eigenlijk voeren?’ vraagt de 
toiletmeester zich af. 



Hij loopt naar zijn boekenkast en trekt het tweede deel van 
de Atlas der fraaivleugeligen van een plank, slaat het open en 
kijkt bij de F.
‘Flappus Oorus Gigantica,’ mompelt hij. ‘Ah, hier staat het: 
“...eet bij gebrek aan nectar graag suikerklontjes”. 
Suikerklontjes heb ik niet in huis. Wel zoetjes voor in de 
koffie. Misschien dat hij die ook lust?’
De man gaat in zijn keukentje op zoek naar de zoetjes. 
De Russin zal in haar nopjes zijn, denkt hij en hij friemelt 

opgewonden aan het witte linnen van zijn pak. Ze zal me zeker 
belonen. Hij pakt de zoetjes van het aanrecht en loopt terug 
naar de woonkamer. Hij trekt het doek van de vogelkooi af.
‘Vanavond krijg ik van de Russin in ruil voor jou het 
lidmaatschap,’ zegt hij tegen de enorme, regenboogkleurige 
vlinder, terwijl hij zoetjes tussen de spijlen door naar binnen 
gooit. ‘Vanavond zal ik, Draadsnavel, eindelijk toetreden tot 
het vlindernetwerk!’

‘Nu weet ik het weer!’ roept Ovi uit.
‘Wat?’ willen Borre, Radijs en Elle weten.
‘Waar ik die toiletmeester van ken. Hij is de man die 
de Atlas der fraaivleugeligen voor m’n neus wegkaapte. 
Hoe heet hij ook alweer? Snaaddravel? Nee. Eh... 
Draadsnavel. Dat is het, Draadsnavel!’
‘Dus de toiletmeester is geïnteresseerd in vlinders,’ 
stelt Borre. ‘Dat kan toeval zijn, maar laten we hem 
toch maar eens een bezoekje brengen. Wie weet helpt 
het ons onderzoek verder.’
‘De dierentuindirecteur zei dat het zo’n nette heer is,’ 
herinnert Ovi zich. ‘Maar tegen mij deed hij heel 
onvriendelijk...’
‘Des te meer reden om hem aan de tand te voelen,’ 
zegt Borre. Vanonder de bank trekt hij een telefoonboek 
tevoorschijn. Er staat maar één Draadsnavel in, dus dat 
moet hem wel zijn.
‘Hij woont op de Bioscoopstraat 13,’ zegt Borre. 
‘Laten we gaan kijken of hij thuis is.’ 

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


