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LAM, TEUT EN KACHEL

Borre, Ovi, Elle en Radijs staan voor bejaardentehuis 
De Een-na-laatste Halte. Ze zijn hierheen gestuurd door 
oud-inspecteur Kops. Waarom weten ze niet precies. 
Daar komen ze zo wel achter.
Borre belt aan. Een man met blond, golvend haar en een 
flitsend maatpak doet open. 
‘Wat kan ik voor jullie doen?’ vraagt hij.

‘Wij zijn De Kerkhof Kids,’ zegt Borre. ‘We hebben een 
afspraak met de directeur.’
‘Dat klopt,’ zegt de man. Hij schudt het viertal de hand. 
‘Mijn naam is Dennie Doeza. Ik ben de directeur van dit 
bejaardentehuis. Kom binnen.’
In de hal staan her en der looprekken, rollators en rolstoelen. 
Aan de muren hangen gebreide wandkleedjes van baby-
poesjes en besneeuwde herten. Aan een tafeltje zitten twee 
bewoonsters met een kop thee en een kaakje te roddelen.
‘Die Miep, dat is me een adder,’ zegt de een. ‘Haar man is 
amper begraven of ze loopt al te sjansen met die Jansen van 
de derde verdieping.’
‘Je meent het,’ zegt de ander verontwaardigd, maar ook een 
tikkeltje jaloers.
‘Waarom hebt u ons laten komen, meneer Doeza?’ wil Borre 
weten. ‘Inspecteur Kops zei dat er iets loos is.’
De twee roddeltantes spitsen hun oren.
Dennie Doeza antwoordt niet, maar gebaart De Kerkhof 
Kids door te lopen. Wat hij met ze wil bespreken, gaat niet 
iedereen aan.
‘Zijn die kinderen hier vanwege de baardapen, meneer 
de directeur?’ durft een van de vrouwtjes te vragen, 
maar Doeza doet alsof hij doof is en stapt met Borre, 
Radijs, Ovi en Elle achter zich aan de trap op.
Als ze buiten het bereik van de gehoorapparaten van de twee 
vrouwtjes zijn, begint de directeur zijn verhaal: ‘Het gaat om 
de heren Lam, Teut en Kachel,’ zegt hij. ‘Ze wonen hier op de 
eerste verdieping. Het zijn goede vrienden van elkaar.’



Doeza roffelt met zijn knokkels op een deur.
‘Eh... wacht even!’ roept iemand. Er klinkt gerommel. 
‘Ja, binnen!’
Dennie Doeza en De Kerkhof Kids stappen de kamer in. 
Die is gezellig ingericht: bloemetjesbehang, ingelijste 
zwart-witfoto’s van druipsteengrotten aan de muren, een 
uitpuilende boekenkast en in de hoek een knutselkunstwerk 
van opgestapelde koperen potten, pannen en leidinkjes. Op 
een versleten bank bij het raam zitten drie oude mannetjes.

‘Dit zijn de heren Lam, Teut en Kachel en dit zijn 
De Kerkhof Kids,’ stelt Doeza iedereen aan elkaar voor.
‘Die zijn toch veel te jong voor het bejaardentehuis,’ 
zegt Lam, terwijl hij aan zijn lange baard krabt.

‘Zijn het soms je kleinkinderen?’ vraagt Kachel aan Teut. 
Hun baarden zijn zo mogelijk nog langer dan die van Lam.
‘Het zou kunnen,’ bromt Teut. ‘Die koters zijn al zó lang niet 
op bezoek geweest, ik weet niet eens meer hoe ze eruitzien.’
‘Maakt u zich geen zorgen,’ zegt de directeur. 
‘De Kerkhof Kids zijn uw kleinkinderen niet. Ze komen 
enkel een kijkje nemen. Maar we zullen u niet langer 
storen. Een fijne avond!’
Hij trekt de deur dicht.
‘Wat is er met die mannen?’ vraagt Borre. ‘Ze zien eruit 
als heel normale, bebaarde bejaarden.’
‘De laatste weken doen ze ’s nachts vreemd,’ zegt de 
directeur. ‘Ze worden wild. Ze gaan hun kamers uit, bonken 
op deuren, halen de koffiezaal overhoop, springen van het 
balkon en slingeren aan de takken van de bomen als... apen. 
En probeer ze dan nog maar eens te vangen.’
‘Wat raar,’ zegt Radijs. ‘Waarom doen ze dat?’
‘Ik heb geen idee en zelf weten ze het ook niet. Als de 
nachtzuster ze eindelijk weer in bed heeft, zijn ze alles 
weer vergeten. Daarom heb ik jullie laten komen. Mij is 
verteld dat jullie iedere zaak oplossen. Ik wil dat jullie hier 
vannacht de boel in de gaten houden en een einde maken 
aan deze waanzin.’
De directeur kijkt op zijn gouden horloge.
‘Ik moet ervandoor. Vorkje prikken,’ zegt hij. ‘Maar Loes 
de Bee, de nachtzuster, zal er zo wel zijn. Haar kunnen jullie 
alles vragen. Toedeledokie.’
Dennie Doeza wuift en gaat er op een drafje vandoor.



LOES DE BEE EN DE BAARDAPEN

De Kerkhof Kids hoeven niet lang op de nachtzuster 
te wachten. Kordaat komt de al wat oudere vrouw de 
gang in marcheren.
‘Zo, daar ben ik,’ groet ze. ‘Meneer de directeur zei 
dat jullie de boel komen inspecteren. Zijn jullie van de 
arbeidsinspectie?’
‘Arbeidsinspectie? Nee, wij zijn De Kerkhof Kids.’
‘Jammer. Anders had ik even een boekje opengedaan over de 
arbeidsomstandigheden hier. Ik wil niet zeuren, hoor, maar 
het werk is zwaar en ik ben de enige nachtzuster hier. 
Ik werk zeven nachten per week en dat al achttien jaar lang 
zonder een vrij weekend of vakantie. En het betaalt niet al 
te best. Ik houd geeneens geld over voor een tweedehands
autootje, dus ga ik elke dag op de fiets; twaalf kilometer 
heen en twaalf weer terug. Maar goed, ik ga nu de bejaarden 
wassen en in bed doen.’
De stevige zuster stapt zonder te kloppen een kamer binnen. 
Ze helpt een tandeloos omaatje uit haar stoel en begint deze 
met een washandje stevig onder de armen te schrobben.
‘Laten wij ook maar eens aan de slag gaan,’ stelt Borre voor.
De Kerkhof Kids speuren het bejaardentehuis af, op zoek 
naar iets wat het mysterie zou kunnen verklaren. Waardoor 
zouden oude mannetjes als Lam, Teut en Kachel zich gaan 
gedragen als vernielzuchtige apen? Het aan de mannen 
vragen heeft geen zin, want ze kunnen zich de apenstreken 
niet herinneren, zei de directeur.

Ovi bestudeert de medicijnen die Lam, Teut en Kachel 
gebruiken. Het zijn pillen tegen duizeligheid, jeuk, kriebel en 
roos. Maar in geen van de bijsluiters staat dat je er aapachtig 
gedrag van kunt gaan vertonen.
Radijs vindt in de keuken een pak gele vla, dat een week 
over de datum is. Zouden de oude heertjes daarvan gegeten 
hebben? En zou dit ze vernielzuchtig maken? Het lijkt Radijs 
hoogstonwaarschijnlijk.
Ondertussen is het stil geworden in het bejaardentehuis. 
De bewoners liggen op hun bedden zachtjes te snurken, 
terwijl Loes de Bee op pantoffelvoeten haar ronde doet. 
Buiten is het donker. De maan is niet vol, maar een banaan, 
valt Elle op. Zouden de drie bebaarde mannetjes door die 
banaanvormige maan misschien als een soort van weerwolven 
in apen, of weerapen, veranderen?



RABBARABBARABBA, klinkt het plots.
‘Wat was dat?’ vraagt Ovi geschrokken.
RADDABAM! RADDABAM!
‘Het komt vanboven,’ zegt Radijs.
‘De eerste verdieping,’ zegt Elle.
‘OEH OEH! AH AH!’
‘Lam, Teut en Kachel,’ zegt Borre. ‘Snel!’
De Kerkhof Kids vliegen de trap op. In de gang op de eerste 
verdieping aangekomen, staat de deur van Lam, Teut en 
Kachel open. De kamer is een ravage: de boekenkast is 
omgevallen. Overal liggen boeken waar de bladzijden 
uitgescheurd zijn. De zwart-witfoto’s van de druipsteen-
grotten zijn versnipperd. De bloemen op het behang zijn 
geknakt en het knutselkunstwerk van koperen potten en 
pannen ligt in losse stukken op de grond. De drie bebaarde 
heertjes zelf zijn nergens te bekennen.
‘Zijn ze weer bezig?’ zucht nachtzuster Loes de Bee, 
die op een drafje aan komt zetten. ‘Nu moet ik ze weer 
vinden en vangen.’
‘OEH OEH! AH AH’, horen ze weer en ook 
RABBARA RADDABAM RADDABAM!
‘Snel, om de hoek,’ zegt de nachtzuster. ‘Ze bonken op 
de deuren en maken iedereen wakker.’
Maar voor ze een stap in de richting van het geluid hebben 
kunnen zetten, vliegen de heren door de gang, langs hen 
heen. Loes de Bee probeert Kachel bij zijn baard te grijpen, 
maar hij is te snel. Ze zijn alle drie zo vlug en lenig als apen. 
Ze joelen en gillen en duiken de trap af.

‘Erachteraan, voor ze...,’ roept de nachtzuster. Er klinkt 
schervengekletter van een servies dat aan stukken wordt 
gesmeten. ‘...de keuken bereikt hebben!’



De Kerkhof Kids en de nachtzuster hollen de trap af en de 
eetzaal door. Alle tafels en stoelen liggen omver. Het lijkt 
wel alsof er een bom ontploft is.
Op het aanrecht in de keuken staan Lam, Teut en Kachel op 
en neer te springen. Ze gooien alle borden, mokken, pannen 
en potten kapot.
SWIEP KARESJ! Daar gaat de koelkast om. De deur 
zwiept open en dertien dozijn eieren spatten tegen de 
vloer, de muren en het plafond uiteen.
‘OEH OEH! AH AH,’ gillen de bejaarden, die haast 
echt apen lijken.
‘HOU OP!’ schreeuwt Loes. ‘Kom van dat gasfornuis af 
en ga naar je bed!’
Maar de baardapen zijn nog lang niet moe. Met een 
deegroller slaat Teut een raam aan diggelen en hij springt 
naar buiten. Lam en Kachel duiken achter hem aan.
‘O nee!’ roept de nachtzuster uit. ‘Nu zijn we ze kwijt!’
Door het gebroken raam zien De Kerkhof Kids in het fletse 
licht van de bananenmaan de drie apen vliegensvlug in een 
hoge, oude kastanjeboom klauteren.
‘En daar blijven ze slingeren tot ze in slaap vallen, hangend 
aan een tak,’ zegt Loes. ‘Ik bel de brandweer.’

Een halfuur later is de brandweer met ladderwagens 
gearriveerd. Met lasso’s geknoopt van spuitslangen proberen 
ze de baardapen te vangen.
Er is ook politie, die de chaos komt opnemen.
Dennie Doeza komt aanscheuren in zijn dikke auto. 

Hij draagt een krijtstreepjespyjama.
‘Toen de politie belde, heb ik niet eens de tijd genomen me 
aan te kleden,’ verklaart de bejaardentehuisdirecteur zijn 
verschijning. ‘Ik ben meteen hierheen gekomen. Heb jij de 
politie gebeld, Loes?’
De nachtzuster schudt van nee. ‘Ze zijn op eigen houtje met 
de brandweer meegekomen,’ zegt ze. 
‘Heel vervelend allemaal,’ zegt Doeza. ‘Nu komt het 
natuurlijk in de krant. Dat is niet best.’
Hij wendt zich tot De Kerkhof Kids.
‘Of hebben jullie het mysterie al opgelost?’
‘Het ligt niet aan hun medicijnen,’ zegt Ovi.
‘Ze zouden in weerapen kunnen veranderen door 
de bananenmaan,’ zegt Elle.
‘Ze zetten de boel ook op stelten als het volle maan is,’ 
werpt Dennie tegen. ‘Dus dat kan het niet zijn.’
‘Het zou de gele vla kunnen zijn die over de datum is, 
maar dat lijkt me sterk,’ zegt Radijs. ‘Verder hebben we 
niets verdachts gevonden.’
‘En ook geen verdachte personen gezien,’ voegt Borre eraan 
toe. ‘Alleen de bewoners, wij en de nachtzuster.’
‘De nachtzuster...,’ mompelt de directeur. ‘Zij is er altijd bij 
als Lam, Teut en Kachel de boel op stelten zetten. Dat is 
verdacht! Ja, zij heeft het vast gedaan! Agenten, Loes de Bee 
is de verantwoordelijke! Arresteer haar!’
De nachtzuster wordt in de boeien geslagen en in een 
politieauto geduwd. Met loeiende sirenes gaat de wagen 
op weg naar het bureau.



DE RECHTSZAAK TEGEN LOES DE BEE

De volgende dag is de rechtszaak tegen de nachtzuster al. 
Loes de Bee zit in de beklaagdenbank. Haar ogen zijn rood 
van het huilen. Op de tribune zitten journalisten, fotografen, 
cameramensen en, helemaal achterin, De Kerkhof Kids.
‘Mevrouw De Bee, u wordt aangeklaagd wegens het 
aanzetten tot apenstreken,’ zegt de rechter. ‘De officier van 
justitie zal nu de bewijzen voorleggen.’
De officier van justitie, die eenzelfde zwarte jurk als de 
rechter draagt, staat op en begint te spreken: ‘Mevrouw 
De Bee, van de dertien maal dat de heren Lam, Teut en 
Kachel in apen veranderden, was u er alle dertien keren bij. 
Dat kan gewoon geen toeval zijn!’
‘Natuurlijk was dat geen toeval!’ sputtert de nachtzuster tegen. 
‘Ik werk zeven nachten per week, iedere week, al achttien 
jaar lang! Ik was er altijd bij, omdat ik er altijd ben!’
‘Dus u bekent schuld?’
‘Nee, helemaal niet! Snapt u dan niet...’
‘Dan niet,’ onderbreekt de officier van justitie haar. 
‘Wij hebben uw huis doorzocht en daar barstte het van de 
bewijzen. Zo vonden we in uw voorraadkast een zak 
doppinda’s, oftewel apennootjes! En op de fruitschaal lag 
een tros bananen, de favoriete apensnack!’
‘Maar... maar...,’ probeert Loes.
Maar de man gaat gewoon door: ‘In een la van uw bureau 
vonden we een toegangskaartje voor dierenpark De Apengeul.’
‘Ja, daar ben ik acht jaar geleden met mijn oppaskinderen 

heen geweest,’ verdedigt Loes zich.
‘Precies wat we dachten! We hebben ook uw computer 
onderzocht. Uw e-mailadres heeft een apenstaartje! 
En toen zijn we eens in uw familie gaan rondvragen. 
Uw broer vertelde ons niet veel goeds over u...’
‘We praten al jaren niet meer met elkaar!’ snikt Loes.
‘Dat is ook niet zo vreemd als u hem altijd “apenkop” noemde 
en op zijn trouwerij zijn gehuurde smoking een “apenpakkie” 
vond en zei: “Al draagt een aap een gouden ring, het is en 
blijft een lelijk ding”. En uw zus vertelde ons dat u haar 
vroeger altijd “na-aapte”!’
‘Maar wat heeft dat allemaal te maken met...’
‘Zwijg! U bent fan van de Jaap Aap-show! Voor het eten drinkt 
u weleens een aperitiefje! U heeft maart vorig jaar een pizza 
calzone besteld bij pizzeria Buon Apetito! Als kind was u 
met gymmen dol op apenkooien en toen u vier was, had uw 
buurmeisje een knuffelaapje waar u vast weleens mee 
gespeeld hebt! Bovendien bent u een in- en inslecht mens!’
‘Dat is duidelijk,’ zegt de rechter. ‘Maar hoe heeft deze heks 
die onschuldige, bejaarde mannetjes tot hun apenstreken 
gedwongen?’
‘De politie heeft in de zakken van haar zustersuniform 
pillen gevonden...,’ zegt de officier van justitie.
‘Dat zijn paracetamolletjes tegen de hoofdpijn,’ roept Loes.
‘Leugens!’ schreeuwt de officier. ‘We hebben die pillen op 
proefdieren getest en die gingen zich als apen gedragen!’
Er gaat een schok door de rechtszaal.
‘Hoe kon ze?’ roezemoest het publiek op de tribune.
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