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LEUGENDETECTOR JOK JOK

De Kerkhof Kids zijn op bezoek bij Kops. De inspecteur 
heeft ze opgehaald in zijn auto met de geblindeerde ruiten. 
Zo weten Borre, Radijs, Ovi en Elle niet waar hij woont 
en kunnen ze dat ook niet doorvertellen. Kops houdt dat 
liever geheim.
Ovi heeft voor de inspecteur een leugendetector 
gebouwd. Het apparaat lijkt op zo’n ding waarmee 
ze aardbevingen meten.
‘Dit is leugendetector Jok Jok,’ zegt Ovi. ‘Hij werkt zo: 
als je liegt, ga je zweten. Dat kun je meten met deze 
zweetmeter, die je om je arm doet. Wanneer je zweet, 
krast een naald met inkt heen en weer op deze rol papier. 
Hoe harder je liegt, hoe wilder de krassen.’
‘Duidelijk,’ zegt Kops. ‘Laten we hem eens testen.’
Hij doet de zweetmeter om Ovi’s arm.
‘Hoe heet je?’ vraagt de inspecteur.
‘Ovi.’
De naald blijft rustig en trekt een rechte streep 
op het papier.
‘En zeg eens, Ovi. Heb jij weleens snoep uit de 
voorraadkast gepikt?’
Ovi verkleurt.
‘Eh, nee, natuurlijk niet,’ stamelt hij.
De naald krast wilde, zwarte strepen.
‘Hij werkt perfect,’ grinnikt Kops en hij vraagt dan ernstig: 
‘Als je wist waar ik woonde, zou je dat dan doorvertellen?’

‘Nee, nooit,’ zegt Ovi.
De naald trekt een rechte lijn.
‘Mooi,’ bromt Kops. Hij doet de zweetmeter af.
‘Volgende,’ zegt hij en hij ondervraagt vervolgens 
Borre, Radijs en Elle.



Hij wil van hen ook weten of ze zouden verklappen 
waar hij woont.
‘Nee, nooit,’ zeggen ze en de leugendetector laat 
zien dat dat waar is.
‘Nu ik zeker weet dat jullie mijn adres geheim zullen 
houden, kunnen jullie zelf wel teruglopen,’ zegt Kops. 
‘Ik woon namelijk tegenover het autokerkhof waar 
jullie clubhuis staat. Ik rijd altijd om, zodat jullie 
denken dat het verder is.’
De inspecteur neemt de verbaasde Kerkhof Kids mee in 
de geheime lift omhoog en laat ze er bij de voordeur uit. 
Hij woont inderdaad tegenover de sloop.
Op de stoep zit Henk, de buurjongen van Kops. 
Vanonder zijn zwartgeverfde haar staart hij dromerig 
naar het schermpje van zijn mobiele telefoon.
‘Tot ziens en bedankt, jongens,’ groet de inspecteur. 
‘Toedeledokie!’
Snel neemt hij de lift terug naar zijn kelderkantoor. 
Hij wil voor het eten nog wat met de leugendetector spelen.
Hij heeft net de zweetmeter om zijn arm, als mevrouw 
Kops hem roept: ‘Koppetje Poppetje! Eten!’
Donderdag stoofperen-met-sudderspekdag, 
denkt de inspecteur. Lekker!
Hij zet het op een drafje richting de lift.
WRABAM!
Kops is vergeten de zweetmeter af te doen en heeft 
leugendetector Jok Jok zó van het bureau getrokken.
Als hij het nog maar doet…

GELOOF ME MAAR. HET IS WAAR. X.

De volgende dag belt Kops De Kerkhof Kids op de 
walkietalkie. Er is iets met leugendetector Jok Jok, dus of 
ze even een kijkje willen komen nemen. Aangezien de 
inspecteur tegenover hun clubhuis woont, staan Borre, 
Radijs, Ovi en Elle vijf minuten later al in zijn kelderkantoor. 
‘Kijk dit eens,’ zegt Kops. Hij houdt een stuk papier omhoog. 
‘DROOM WAT MOOIS. X.’ staat erop. 
‘Dat heeft Jok Jok gisteravond gekrast.’
‘Vreemd,’ zegt Ovi. ‘Dat hoort hij niet te doen.’
‘Het is nog gekker,’ zegt Kops. ‘Vannacht droomde ik de 
mooiste droom ooit. Ik droomde van mevrouw Kops en 
dat ze...’ Hij verkleurt. ‘Nu ja, dat gaat jullie niets aan. 
Maar het was een prachtige droom.’
‘Wat wilt u daarmee zeggen?’ vraagt Borre.
‘Nou, het leek alsof dat apparaat voorspelde dat ik 
mooi zou gaan dromen.’
‘Het is een leugendetector,’ zegt Ovi. ‘Geen glazen bol.’
Plots ratelt Jok Jok.
‘Hoe kan dat?’ vraagt Ovi. ‘De zweetmeter is op 
niemand aangesloten.’
‘Zo ging het gisteren ook,’ zegt Kops.
‘ALS JE LACHT, SCHIJNT DE ZON. X.’, schrijft de naald.
‘Dat is vreemd,’ zegt Ovi. ‘Maar een voorspelling kan het 
niet zijn. Het is al weken bewolkt.’
‘Ach ja. Apparaten doen geen voorspellingen. 
Wat ben ik toch mal, hahaha,’ lacht Kops om zichzelf.



Opeens schijnt door een bovenraam zonlicht naar binnen. 
Verrast kijkt Kops naar het raam.
‘Dus toch...,’ mompelt hij.
‘H-h-hoe kan dat?’ stamelt Radijs.
‘Geen idee,’ zegt Ovi. ‘Dat hoort een leugendetector 
niet te doen.’
Hij pakt een schroevendraaier uit zijn zak.
‘Ik haal hem uit elkaar om te zien wat er mis mee is.’
‘Nee!’ roept Kops. ‘Laat dat!’
Ovi deinst achteruit.
‘Zie je dan niet dat Jok Jok de toekomst voorspelt?’ 
zegt de oud-agent. ‘Weg met die schroevendraaier!’
‘Oké,’ mompelt Ovi. ‘Maar apparaten kunnen de 
toekomst niet...’

‘Je zag het toch zelf?’ onderbreekt Radijs hem. 
Haar ogen schitteren. ‘Het is iets... magisch.’
‘Magisch?’ gniffelt Ovi. ‘Onzin! Hier moet een strikt 
wetenschappelijke verklaring voor zijn.’
Jok Jok begint weer te ratelen.
‘GELOOF ME MAAR. HET IS WAAR. X.’, schrijft hij.
‘Zie je nu wel,’ zegt Kops. ‘Die leugendetector spreekt 
de waarheid!’
Ovi haalt z’n schouders op. Hij weet niet hoe het zit, 
maar met magie heeft deze waarzeggerij niets te maken. 
Magische machines bestaan alleen in kinderboeken.
Elle kijkt op haar horloge.
‘Kijk eens aan,’ zegt ze. ‘Tijd om te gaan.’
‘Prima plan,’ vindt Borre.
‘Hè?’ doet Radijs. ‘Kunnen we niet nog even...?’
Maar Borre, Ovi en Elle groeten Kops, schuiven de 
boekenkast opzij en stappen in de geheime lift.
Snel haast Radijs zich achter hen aan.
‘Konden we niet wat langer blijven?’ vraagt ze als ze 
weer buiten staan.
‘Dat hadden we kunnen doen,’ zegt Elle. ‘Maar ik vind 
die waarzeggerij zo’n larie.’
‘Larie? Maar je hebt het toch zelf gezien?’
‘Dat dat ding woorden op papier zet? Dat doet de printer 
van m’n vaders computer ook.’
‘Er zal wel iets fout zijn met de bedrading,’ zegt Ovi. 
‘Maar zolang ik Jok Jok niet mag openschroeven, weet ik 
het ook niet precies.’ 



‘Als Kops gelooft dat Jok Jok de toekomst voorspelt, 
laten we hem toch lekker,’ zegt Borre. ‘Hij doet er 
niemand kwaad mee.’
Iets verderop hangt Henk, de buurjongen van Kops, 
tegen een lantaarnpaal. Zijn duimen drukken druk op 
de toetsen van zijn mobieltje.

Die avond belt Kops op de walkietalkie. 
Hij is door het dolle heen.
‘Jok Jok heeft weer iets voorspeld!’ schettert het uit 
het speakertje. ‘Hij schreef “JE BENT EEN SPEKJE 
NAAR MIJN BEKJE. X.” en opeens heeft mevrouw Kops 
alweer stoofperen met sudderspek voor me gestoofd en 
gesudderd. Dat eten we normaal alleen op donderdag. 
Het is mijn lievelingskostje!’

DE HONDERDMILJOENKLAPPER

Als Kops de volgende morgen wakker wordt, is zijn buik 
zwaar van de stoofperen en het sudderspek. Hij wrijft de 
slaap uit zijn ogen en haast zich naar zijn kelderkantoor. 
Hij is benieuwd of Jok Jok weer een voorspelling heeft gedaan.
En wat blijkt: de leugendetector heeft niet stilgezeten. 
Gisteravond laat heeft Jok Jok ‘OH BABY, JE BENT EEN 
TIJGER! X.’ op het papier gekrast.
‘Een belangrijke voorspelling,’ zegt Kops verheugd. 
‘Maar wat betekent het?’
Mompelend stapt hij de geheime lift in: ‘Baby? Tijger?’
In de keuken neemt Kops een kop koffie. Een stukje 
klassieke muziek zou geen kwaad kunnen, denkt hij en 
hij zet de radio aan. Uit de boxen schalt gitaarmuziek. 
Mevrouw Kops heeft weer eens aan de knoppen zitten 
draaien. Zij houdt wel van een stevig robbertje rock.
Een schreeuwerige dj onderbreekt het herrienummer.
‘Luisteraars! Hou je vast voor een leuk familiebericht,’ blèrt 
de man. ‘In Diergaarde Heppie-de-peppie is vanochtend een 
tijgertje geboren. Papa en mama tijger, gefeliciteerd!’
De gitaren knallen er weer in. Kops zet de radio uit. Dat was 
het dus, denkt hij. Poeh, wat kan die Jok Jok goed voorspellen.
Maar wat is dat? Hoort hij geratel vanuit zijn kantoor klinken?
Snel haast Kops zich met de lift naar beneden.
Leugendetector Jok Jok krast letters op het papier.
‘JIJ DOET MIJN HART STUITEREN. X.’, leest Kops. 
Wat zou dat betekenen, vraagt hij zich af. 



Met zijn oude hersens knagend op het nieuwe raadsel zoeft 
de inspecteur terug naar de koffie in zijn keuken. Daar staat 
de radio weer aan. Heeft mevrouw Kops zeker gedaan. 
Weer die gitaarmuziek.
‘Ze timmeren al tien jaar aan de weg,’ blaat de dj. ‘Maar nu 
hebben ze dan eindelijk een nummer één hit. Haren los, 
want hier zijn De Rubberen Harten met Wat doe je met me. 
Er klinkt iets uit de radio wat Kops alles behalve een nummer 
één hit vindt, maar die Jok Jok, die heeft het weer goed. 
Want ‘JIJ DOET MIJN HART STUITEREN. X.’ is toch 
een duidelijke voorspelling dat De Rubberen Harten een hit 
zouden scoren met Wat doe je met me. Toch?

De rest van de ochtend zwijgt Jok Jok. Kops werkt aan een 
oude, onopgeloste roofoverval. Hij probeert een dossier te 
lezen, maar hij kan zijn aandacht er niet bij houden. 
Hij kijkt telkens even naar leugendetector Jok Jok.
‘Koppetje Poppetje?’ klinkt het vanboven.
‘Ja schat?’
‘Vanavond valt gegarandeerd de Honderdmiljoenklapper 
in de loterij. Ga jij zo bij de kiosk een lot kopen?’
Dat komt goed uit, denkt Kops. Ik ben wel toe aan een loopje.
Hij pakt zijn jas.
Welk lotnummer zal ik kopen, vraagt hij zich af. Als je niets 
zegt, krijg je van de kioskman een lot met zomaar een 
nummer. Maar je kunt ook speciaal om een nummer vragen. 
Dan kijkt de kioskman in de computer of dat nummer er 
nog is en zo ja, dan is het voor jou. Maar welk nummer?

Leugendetector Jok Jok begint te ratelen. Wat zou die 
te voorspellen hebben? ‘LATEN WE VOOR VANAVOND 
AFSPREKEN. 20:15. X.’, verschijnt er op het papier.
‘Voor vanavond afspreken?’ mompelt Kops.  ‘Wat bedoel je, 
Jok Jok? Wat afspreken? 2015?’ Kops denkt diep na en dan 
verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. ‘Ik snap het, Jok 
Jok. Voor de loterij van vanavond moet ik het lot met nummer 
2015 kopen, is het niet? Nou, dat is dan afgesproken!’
Hij trekt zijn jas aan en haast zich naar de kiosk.

Een half uurtje later is Kops weer thuis met loterijlot 
nummer 2015. Onderweg was hij bijna gestruikeld over 
zijn buurjongen, omdat die met zijn ogen aan het 
beeldschermpje van zijn telefoon gelijmd in de weg liep.
Ondertussen is Jok Jok weer aan het krassen geweest: 
‘TREK JE JE PAARSE JURKJE VOOR ME AAN? X.’ 

Die avond zitten De Kerkhof Kids bij Borre thuis. Ze relaxen 
met chips, limonade en televisie. Ovi zapt van het ene saaie 
programma naar het volgende. ‘Pffffft,’ zucht Elle. ‘Wat een 
meuk. Beter waren we in het clubhuis gaan schoppenslaan.’
‘Schoppenslaan doen we altijd al,’ zegt Borre. 
‘Tv-kijken is weer eens iets anders.’
‘Mijn ouders kijken iedere avond tv,’ zegt Radijs. ‘Niks aan. 
Eerst het zesuurjournaal met een bord eten op schoot, dan 
de showroddels, dan dat kookprogramma met magnetronkok 
Erik Aalbers, dan Horendol Tranendal, dan de politieserie 
Juten, dan het praatprogramma van Krullebol en Bitterbal...’ 



‘Kijk nou!’ zegt Ovi. Van verbazing is de afstandsbediening 
uit zijn handen gevallen. Kops is op de televisie. 
Hij houdt een grote cheque vast met ‘100.000.000 euro’ 
erop. En hij draagt een paarse jurk.
‘Ik wist dat ik de Honderdmiljoenklapper zou winnen,’ 
gilt hij in de microfoon van de blonde presentatrice. 
‘Jok Jok voorspelde het! Lot nummer 2015! Jok Jok liegt niet!’
Hij lacht hysterisch, als een hyena met de hik.
‘Jok Jok,’ zwijmelt Radijs.
‘Honderd miljoen,’ Elle fluit tussen haar tanden. 
‘Die Kops moeten we te vriend houden.’
‘Kan die leugendetector dan toch de toekomst voorspellen?’ 
vraagt Borre aan Ovi.
‘Natuurlijk niet,’ zegt deze. ‘Althans, daar heb ik hem 
niet voor gebouwd...’ 
‘Niets of niemand kan voorspeld hebben dat een paarse 
jurk Kops zo goed zou staan,’ lacht Elle. 

DE WERELD VERGAAT

De volgende dagen komt Kops vaker op televisie. De kijkers 
thuis smullen van deze vreemde man in zijn paarse jurk. 
Bevlogen vertelt hij in praatprogramma’s hoe Jok Jok de 
toekomst voorspelt. De meeste mensen vinden hem maar 
een rare knakker – in het programma Krullebol en Bitterbal 
werd hij zelfs uitgelachen – maar er zijn er ook die hem 
geloven. Hij heeft tenslotte dankzij Jok Jok honderd miljoen 
euro gewonnen. Wie wil dat niet? 
Zij die geloven dat Kops’ leugendetector waarzegt, dragen 
paarse jurken en verzamelen zich driemaal per dag bij de 
oud-agent voor de deur. Kops komt dan naar buiten en 
schreeuwt vanaf een sinaasappelkistje de voorspellingen die 
Jok Jok heeft gedaan. De volgers van Kops worden met de 
dag talrijker. Waren het er eerst nog maar een handvol, nu 
stromen honderden paarsgejurkten toe als Kops zijn toespraak 
houdt. Ook Radijs heeft een paars jurkje aangetrokken en 
luistert iedere dag aandachtig naar Kops, die de wijze  
woorden van Jok Jok verkondigt. Ze heeft geen tijd meer om 
met de andere Kerkhof Kids te schoppenslaan. Jammer voor 
de anderen, want voor dat kaartspel moet je – dat weet zelfs 
een cavia – met zijn vieren zijn. De Kerkhof Kids krijgen  
ook al geen opdrachten van Kops meer. Die heeft het door 
Jok Jok en zijn Volgers te druk voor politiezaken.
Borre, Ovi en Elle zitten zich dan ook stierlijk in hun 
geheime clubhuis te vervelen, als er op de schuifdeur van 
het busje wordt geklopt. Het is Radijs in haar paarse jurkje.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


