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KROKETTERETTE ’T KRUIMPJE

Het is vrijdagmiddag, acht over drie, en in Kroketterette 
’t Kruimpje gaat alles zoals het er al twaalf jaar gaat. Marietje, 
de trotse eigenaresse van ’t Kruimpje, tilt een mand patat 
uit het borrelende frituurvet. Ze laat de goudgele frieten 
uitlekken en bestrooit ze met precies de juiste hoeveelheid 
smakelijk zout. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig.
Ze schept de patat royaal in een wit plastic bakje, spuit er 
een dikke flats echte mayonaise op en bestrooit al dat 
lekkers dan met een gesnipperd uitje. Zo’n klein vorkje 
erin en het hoogstandje is klaar.
‘Wil je er echt geen kroketje bij?’ vraagt ze aan Janus. 
‘Je weet hoe lekker ze smaken.’
‘Ik wil wel,’ zegt Janus met het eerste patatje al in zijn mond. 
‘Maar ik mag niet. De dokter waarschuwde dat ik een beetje 
op m’n buikie moet letten. Hij zei dat ik moet afvallen. 
Anders krijg ik het nog aan m’n hart... of erger, zei hij.’
‘Dan gooi ik er toch een kroketje light voor je in,’ zegt 
Marietje. ‘Half zo vet, helemaal lekker!’
‘In dat geval: met mosterd, graag.’
‘Ga maar zitten. Ik kom die kroket skelet zo brengen.’
Marietje tast rond in de koeltoog. In deze glazen toonbank 
liggen haar ingevroren kalfs-, saté-, goulash-, garnalen-, kaas-, 
aardappel-, groente-, Babbelstruik- en rundvleeskroketten.
Achter een perkje groene, plastic bloemetjes vindt ze 
een kroketje light.
Hop in het mandje, mandje in het vet en borrelen maar.

Wat een heerlijkheid, vindt Marietje. Wat een rust. De 
frituur pruttelt. Janus smakt op een klodder mayo met uitjes. 
Uit de hoek met de gokkast klinkt het gebliep van tante Jo. 
En voor de rest is het stil. Wat een rust in m’n kroketterette.
Maar dan zwelt buiten het geronk van motoren aan. 
Eerst klinkt het nog als muggen in de verte, maar al snel 
houden ze oorverdovend knallend halt voor ’t Kruimpje.
Met een luid klingelen van de bel zwiept de deur open; 
het is gedaan met de rust.



NARCOFOBIE EN MASCARATRANEN

Borre, Radijs, Ovi en Elle zitten in hun autobusje op 
de sloop, het geheime clubhuis van hun geheime club, 
De Kerkhof Kids. Ze spelen een potje schoppenslaan, 
maar Ovi – die zojuist door Elle getrobd wordt – kan 
zijn aandacht er niet bijhouden.
‘Wat is er met jou?’ vraagt Borre aan hem. ‘Eerst laat je 
haar door je blok bosselen en nu trobt ze je ook nog eens. 
Dat gebeurt anders nooit!’
‘Ik heb al een week niet geslapen,’ kermt Ovi. Er hangen 
dikke, zwarte wallen onder zijn ogen. ‘Ik ben kapot, 
maar het lukt me maar niet om in slaap te vallen.’
‘Hoe komt dat zo?’
‘Ik heb sinds kort narcofobie.’
‘En dat houdt in?’
‘Dat houdt in dat ik zonder reden heel erg bang ben om te 
gaan slapen. Complete onzin, natuurlijk. Dus ben ik met 
mijn moeder naar de medicijnman geweest. Die heeft m’n 
knieën geklotst en m’n oren gesuisd. Nu brouwt hij een 
drankje van maanzaad en lavendel en nog wat voor me. 
Hopelijk is het vanavond klaar en dan slaap ik vannacht 
als een roos, ben ik bang.’
Borre wil wat zeggen, maar dan begint de walkietalkie, 
die ze van inspecteur Kops hebben gekregen, te ruisen.
‘Hallo Kerkhof Kids? Zijn jullie daar? Over,’ kraakt 
de oud-agent.
Borre haalt de walkietalkie tevoorschijn.

‘Hallo inspecteur Kops. Zegt u het maar. Over.’
‘Er is iets heel ergs gebeurd. Ik ben hier bij ’t Kruimpje, mijn 
favoriete kroketterette. Ik kom hier iedere vrijdag, na mijn 
wandelingetje door het park. Ze hebben hier fantastische 
kroketten. In alle smaken en soorten. Ik neem echter altijd 
een portie van hun overheerlijke bitterballen, met Zaanse 
mosterd... en een borreltje. Dat spreekt voor zich.
Maar goed, ik kom hier dus zojuist voor die ballen en die 
borrel, is heel die kroketterette leeggegeten en aan diggelen 
geslagen. Mevrouw Marietje, de eigenaresse, is in tranen. 
Kunnen jullie langskomen? Over.’

Niet veel later staan De Kerkhof Kids voor ’t Kruimpje. 
De ruiten liggen aan scherven op de stoep, een barkruk in 
de goot. De deur hangt schuin in de scharnieren.
Ze stappen de kroketterette binnen. Het lijkt wel alsof er 
een bom ontploft is: de gokkast is op zijn kant getrokken, 
tafels en stoelen liggen met hun poten in de lucht, de hele 
vloer zit onder de plakbrei en van het plafond druipen 
klodders ketchup en mayonaise.
Achter de aan barrels geslagen glazen koeltoog staat Kops. 
Hij heeft zijn armen troostend om Marietje geslagen. 
Mascaratranen lopen in zwarte strepen over haar wangen.
‘Fijn dat jullie zo snel konden komen,’ zegt de inspecteur. 
‘We moeten die bende zo snel mogelijk bij de kladden 
zien te grijpen!’
‘Bende?’ vraagt Elle.
‘Een motorbende,’ snikt Marietje.  



‘Ze waren met zijn drieën. Op van die lage motorfietsen met 
hoge sturen. Ze waren ontzettend dik en ze hadden ruige 
baarden en wild haar. Ze wilden al mijn kroketten, bitterballen 
en patat hebben. Ik was bang en frituurde alsof mijn leven 
ervan afhing. Toch ging het ze nog niet vlot genoeg. Zo 
snel als die vreetzakken vraten, dat kon ik gewoon niet 
bijhouden. Dus trokken ze tante Jo hardhandig achter de 

gokkast vandaan, zodat zij mij kon helpen. Toen Janus er wat 
van wilde zeggen, hebben ze hem zó door de ruit naar buiten 
gesmeten. Die slokops hebben alles opgegeten. Ze hebben 
nog geen bitterballetje laten liggen. En de ketchup en de 
mayo, die hebben ze zelfs opgedronken!
Nadat alles op was, ze de frituurpannen hadden omgegooid 
en m’n hele kroketterette aan gort hadden geslagen, zijn ze 
op hun motoren geklommen en ervandoor gegaan. Zonder 
te betalen!’
‘Maar dat gaat zomaar niet,’ zegt Borre strijdvaardig. 
‘Wij zullen die papzakken oppakken!’
‘Mwoeaah,’ geeuwt Ovi instemmend.
‘Denk je dat we die kerels nog vinden?’ vraagt Elle. 
‘Die motoren rijden snel, hoor. Die vetkleppers zijn vast al 
hartstikke ver weg. Nee, daar horen we nooit meer wat van...’
Er klinkt een schel, elektronisch gepiep.
‘O, m’n politieberichtenhorloge,’ schrikt Kops op.
‘Politieberichtenhorloge?’ vraagt Radijs.
‘Ja, kijk hier.’ De oud-agent stroopt zijn mouw op. ‘Je kan 
er de tijd op zien, maar hij geeft ook politieberichten weer.’
‘CHARLIES LOEMPIAKAR OVERVALLEN DOOR 
DRIETAL MANNEN. SIGNALEMENT: DIK, HARIG 
EN HONGERIG’, vliegt er in digitale letters over het 
schermpje van het horloge voorbij.
‘Dat is vast die motorbende,’ zegt Borre. ‘Charlies 
Loempiakar staat hier om de hoek. Laten we gaan kijken.’
‘Prima plan,’ vindt Kops. ‘Gaan jullie maar snel. Ik blijf hier 
om Marietje te helpen met het opruimen van deze troep.’



CHARLIES LOEMPIAKAR EN 
GRILLROOM SHOARMANIA

Als De Kerkhof Kids de hoek om komen, blijkt Charlies 
Loempiakar daar niet te staan, maar te liggen. Op z’n kop.
Charlie, de Vietnamese loempiabakker, drukt met zijn rug 
tegen het karretje. Hij zet zich schrap en probeert uit alle 
macht zijn loempiakar op z’n zij te duwen.

Snel schieten De Kerkhof Kids hem te hulp. Samen duwen 
ze de kar eerst op z’n kant en dan – met het zweet op hun 
voorhoofd – weer rechtop.

‘Dank jullie wel,’ zegt Charlie. ‘Ik zou jullie graag 
een Vietnamees loempiaatje aanbieden, maar die drie 
rotzakken die mijn zaak op zijn kop hebben gezet, 
hebben ze allemaal opgegeten.’
‘Waren die drie rotzakken op de motor?’ vraagt Borre.
‘Ja, van die lage met zo’n hoog stuur. Van die Bob Marley-
Davidsons, of hoe heet dat merk motorfietsen ook alweer?’ 
zegt Charlie. ‘Ze bestelden al mijn loempia’s. Ik dacht: dat is 
nog eens lekker zaken doen. Dus ik bakken en zij schranzen. 
Maar toen alles op was en het tijd werd om te betalen, gingen 
ze moeilijk doen. Ze zeiden dat ik naar m’n centen kon 
fluiten en rolden m’n loempiakar, met mij erin, op zijn kop.’
‘Welke kant zijn ze toen opgereden?’
‘Ik weet het niet. Ik was zo door elkaar gehusseld, dat 
ik heel mijn richtingsgevoel kwijt was. Maar voordat ze 
wegreden, hoorde ik er een zeggen dat hij nog wel een 
Turks pizzaatje zou lusten...’
‘Kun je die hier in de buurt ergens krijgen?’ vraagt Borre.
‘Turkse pizza’s?’ zegt de man. ‘Bij Grillroom Shoarmania 
in de Taartstraat hebben ze de lekkerste Turkse pizza’s 
van Nederland.’

De Taartstraat is niet ver en De Kerkhof Kids staan dan 
ook al snel voor Grillroom Shoarmania. In de verte klinkt 
het zich verwijderende geronk van motoren.
Borre loopt over de ingetrapte deur naar binnen.
‘Hallo?’ roept hij. 
Het blijft doodstil in de totaal verwoeste shoarmazaak.



‘Is daar iemand?’ probeert Borre nog eens.
Een man steekt bibberend zijn hoofd boven de balie uit. 
Er zit een streep witte saus in zijn zwarte haar.
‘Alles is op,’ zegt hij angstig. ‘Tot een volgende keer. 
Dank u. Dagdag.’

Radijs, Ovi en Elle gaan naar binnen.
‘We willen niets eten,’ zegt Borre. ‘We komen voor 
die motorbende.’
‘Die motorbende? Die is net weg,’ roept de man. 
‘Tot een volgende keer. Dank u. Dagdag.’
‘Hou maar op met dat ge-dagdag, want we gaan nog niet 
weg,’ zegt Elle. ‘We zijn op zoek naar de motorbende die 
uw zaak gesloopt heeft. We willen weten wie het zijn en 

waar we ze kunnen vinden.’
De man stapt achter de balie vandaan.
‘Ik heb geen idee wíé ze zijn,’ zegt hij. ‘Maar ik weet wel wát 
ze zijn: varkens. Ik ben altijd tot heel laat open. Er komen 
hier ’s nachts vaak mensen die in de kroeg een biertje te veel 
hebben gedronken. Die doen dan weleens baldadig of zelfs 
agressief. Maar hoe die varkens zich net gedroegen, zoiets 
heb ik nog nooit meegemaakt.’
Keek de man eerst nog wat angstig uit zijn ogen, nu doet 
hij fel gebarend zijn verhaal: ‘Ik stond op m’n gemakje wat 
shoarma van het spit te scheren, toen ik buiten het geronk 
van motoren hoorde. Het volgende moment werd de deur 
ingetrapt. Ik wilde er wat van zeggen, tot ik zag hoe groot 
die kerels wel niet waren. Het leek me verstandiger mijn 
mond te houden. Ze bestelden alles wat op de kaart staat: 
broodje shoarma, pita kaas, pita gezond, broodje shoarma 
kaas, extra pita, bakje extra vlees extra grof, merguez, Turkse 
pizza’s kaas, speciaal en vegetarisch, minischotels shoarma, 
kip, kebab en merguez, de mixed grill met de lamskoteletjes 
en alles met extra witte saus, extra rode saus en extra kaas.
Al dat eten hadden ze in een mum van tijd opgeschrokt 
en ze bestelden alles nog eens en nog eens en een van hen 
kluifde zelfs m’n draaispit af.
Toen alles op was, hebben ze het meubilair kapot geslagen. 
Gelukkig staat alles op video, als bewijs voor de verzekering.’
‘Wacht even,’ zegt Borre. ‘Video?’
‘Maar natuurlijk,’ zegt de shoarmaboer. 
Hij wijst de beveiligingscamera aan. 



‘Met die dronken onruststokers die hier ’s nachts een 
Turkse pizza komen eten, kun je echt niet zonder.’
‘Kunnen we die video zien?’ vraagt Borre.
‘Uiteraard. Kom maar mee naar m’n kantoortje.’
De Kerkhof Kids lopen achter de man aan.
Ze stappen het kantoortje binnen. Op een bureautje staat, 
overwoekerd door stapels paperassen, een klein teeveetje. De 
verwoeste grillroom is in zwart-wit op het beeldscherm te zien.
‘Even terugspoelen,’ mompelt de shoarmaverkoper en hij 
drukt op een knop.
Het beeld zwabbert terug in de tijd, tot ze drie dikke, 
langharige mannen achteruit zien lopen. Over hun leren 
jekkers dragen ze spijkerjasjes zonder mouwen.
‘Dat zijn ze,’ zegt de Turkse pizzabakker. Hij drukt op ‘play’.
Ovi staart naar het teeveetje zonder echt te kijken. Heel zijn 
wangen zijn veranderd in wallen, zo moe is hij.
‘Zet hem eens op pauze,’ zegt Elle. Ze bestudeert het 
stilstaande beeld. ‘Moet je kijken: ze hebben alle drie hetzelfde 
plaatje op hun rug. Vast het logo van hun motorbende...’
‘Misschien zie ik het verkeerd,’ zegt Radijs. ‘Maar het lijkt 
op een worst.’
‘Ik kan inzoomen,’ zegt de shoarmaverkoper en hij drukt 
op wat knopjes.
Het embleem op de rug van een van de mannen vult nu 
volledig het beeldscherm.
‘Het is een frikadel met armpjes en benen,’ zegt Borre. 
‘Hij heeft een helm op en een knuppel in zijn hand. Er staat 
iets onder geschreven. Er staat “De Snackbarbaren”.’

MAANZAAD EN LAVENDEL EN NOG WAT

De volgende ochtend hebben De Kerkhof Kids al vroeg in 
hun clubhuis afgesproken. Ze moeten verzinnen hoe ze die 
Snackbarbaren gaan opsporen en oppakken.
Borre, Radijs en Elle zitten op Ovi te wachten.
‘Waar blijft hij toch?’ vraagt Radijs zich af. ‘Hij is nooit te laat.’
‘Als dat slaapdrankje werkt, ligt hij waarschijnlijk nog te 
maffen,’ zegt Elle. ‘Ik hoop het voor hem, want gisteren kon 
je zowat een wedstrijdje zaklopen met die wallen van hem.’
Met een opgewekte ruk vliegt de schuifdeur van het busje open.
‘Een heel goede morgen,’ zegt Ovi stralend en hij stapt binnen.
‘Zo, jij bent opgeknapt,’ zegt Borre.
‘Dat kun je wel zeggen,’ zegt Ovi. ‘Dat drankje van maanzaad 
en lavendel en nog wat is fantastisch. Ik heb er gisteravond 
twee druppeltjes van ingenomen en ik was meteen weg. 
Ik had niet eens de tijd om bang te zijn, zo snel werkte het. 
Echt heerlijk, vast en diep geslapen. En moet je eens kijken 
wat een geinig flesje.’
Hij rommelt wat in zijn broekzak en toont dan een 
tevreden glimlachend half maantje van glas, gevuld met 
een citroengele vloeistof.
Borre, Radijs en Elle vinden het een mooi flesje, maar veel 
aandacht hebben ze er niet voor. Ze vinden het belangrijker 
om eerst de motorbende te pakken.
‘Ik heb Kops gisteravond op de walkietalkie gebeld,’ zegt 
Borre. ‘Hij zou in zijn politiedossiers kijken of hij iets over 
die Snackbarbaren kon vinden. Hij heeft me beloofd 
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