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FRANKIE DROPPELTRAAN

Radijs, Ovi en Elle staan bij de kar van de ijscoman. Ze 
hebben met Borre afgesproken, maar die is tien minuten 
te laat. Dus hebben ze alvast ijs voor zichzelf besteld. 
Radijs heeft een bolletje chocolade en een bolletje aardbei, 
Ovi peer en mango en Elle drie bolletjes met raketsmaak.
‘Dit is waarschijnlijk mijn laatste ijsje van de zomervakantie,’ 
zucht Radijs en ze neemt een lik.
‘Laatste ijsje?’ zegt Elle met haar mond vol. ‘Ben je op 
dieet of zo?’
‘Al mijn zakgeld is op. Ik wil werken om wat bij te verdienen, 
maar een vakantiebaantje vinden als je de basisschool nog 
niet hebt afgemaakt, is niet te doen.’ 
Ovi en Elle knikken. Zij zouden ook wel wat extra geld voor 
ijs kunnen gebruiken.
Dan komt Borre aanlopen. Een jongeman op krukken hinkt 
achter hem aan. Zijn linkerbeen zit in het gips.
‘Waar kom jij vandaan?’ vraagt Elle aan Borre.
‘We hebben een opdracht,’ zegt hij.
‘Heeft inspecteur Kops je op de walkietalkie gebeld?’ 
vraagt Ovi. ‘Wat zei hij?’ 
‘Hij heeft me niet gebeld,’ zegt Borre, ‘maar onderweg 
hiernaartoe kwam ik wel Frankie Droppeltraan tegen.’ 
Hij wijst naar de jongeman op krukken.
‘Wat is er met je been gebeurd?’ vraagt Radijs.
‘Ik werkte als balpennen-in-elkaardraaier in de balpennen-
fabriek,’ kermt Frankie. ‘Maar twee weken geleden ben ik 

ontslagen. Nu zit ik zonder werk en zonder geld. Dat komt 
slecht uit, want m’n vriendin en ik hebben kort geleden een 
baby gekregen en luiers zijn duur. Ik ben alle fabrieken in de 
wijde omtrek afgelopen op zoek naar een nieuwe baan, maar 
nergens hadden ze werk voor een balpennen-in-elkaardraaier.
Toen dacht ik: ik kan toch veel meer dan alleen balpennen in 
elkaar draaien? Ik kan bijvoorbeeld heel goed... eh... eh... En 
terwijl ik zo na zat te denken, zag ik dat de ruiten van mijn 
huisje vies waren. Ik denk zo wel verder, dacht ik. Eerst die 
ramen wassen. Ik ging met een spons en een emmertje sop 
aan de slag en al snel waren ze weer blinkend schoon.



En toen had ik het! Dit kon ik natuurlijk ook voor andere 
mensen gaan doen. Tegen betaling, uiteraard! Van mijn 
laatste geld kocht ik een ladder en ik werd glazenwasser. 
Ik belde bij mensen aan en vroeg of ze een tientje wilden 
betalen als ik hun ramen lapte. Nou, dat vonden ze prima. 
“De glazenwassers die hier normaal aan de deur komen, 
vragen twintig euro,” zeiden ze. Ik was dus een koopje. 
Ik werkte hard, die eerste dag, en alle mensen waren blij. 
Mijn vriendin en ik nog het meest, want met het geld dat 
ik verdiende, konden we luiers kopen.
Maar het geluk was van korte duur; de volgende dag kreeg 
ik telefoontjes van mensen dat hun ramen alweer zo vies 
waren dat ze er niet eens meer doorheen konden kijken. 
Ik ben er meteen langsgegaan. De ruiten zaten helemaal 
onder een dikke, rode smurrie. “Bolognese”, had een 
vrouwtje met smaak geproefd. “Een Italiaanse pastasaus 
van tomaten en gehakt.”
“Dat heb jij er zeker tegenaan gekwakt,” zei een meneer, 
“zodat je weer langs kon komen om nog eens de ramen te 
lappen en voor een tweede keer geld te vangen.”
Maar dat was natuurlijk niet waar. Zoiets zou ik nooit doen. 
Dus ik zei: “Ik zal jullie ramen nog eens wassen, voor gratis 
en voor noppes.” Dat deed ik en iedereen was weer tevreden. 
Maar de volgende dag werd ik weer gebeld. “Dit keer 
zitten de ramen onder een witte derrie,” zei een man. 
“Het is bechamelsaus,” zei het vrouwtje met smaak. 
“Dat is een saus van boter, bloem en melk, die in onder 
meer lasagne gebruikt wordt.”

Dus ik met m’n ladder, 
emmer en spons de 
deur weer uit om die 
ramen voor een derde 
keer te lappen. Gratis 
natuurlijk, want die 
mensen konden er ook 
niets aan doen.
Terwijl ik helemaal 
boven op mijn ladder 
stond, het raam van 
een dakkapel insponsde 
en mij afvroeg wie er 
nou steeds zo’n troep 
van maakte en waarom, 
riep er iemand van 
beneden: 
“Hé, mortadella!”
Het was een mannetje 
met een potloodstreep-
snorretje, zijn zwarte 
haar vet achterover 
gekamd.
“Wat?” riep ik terug.
“Hé, polpettone! 
Heb je nou nog niet 
door dat we je hier 
niet moeten?”



“Hoezo niet? Ik kom hier toch alleen maar de ramen 
schoonmaken?”
“Dit is onze wijk, cannolo!” riep het mannetje kwaad en 
hij trapte zo tegen m’n ladder. Ik probeerde me nog aan de 
dakgoot vast te houden, maar toen ging ik met trap en al 
onderuit. Ik knalde zo op straat. Been gebroken. Dat gemene 
mannetje is hem toen snel gesmeerd.
Door dat been kon ik de ladder niet meer opklimmen en 
m’n werk niet meer doen. Al mijn verdiende geld is alweer 
opgegaan aan luiers. Ik kan de huur niet meer betalen. 
De huisbaas gaat mij, m’n vriendin en onze baby het 
huis uitzetten. We worden dakloos!’
Frankie Droppeltraan begint te snikken.
‘Wat erg,’ zegt Radijs.
‘Heb je aangifte gedaan?’ vraagt Elle.
‘Aangifte?’
‘Ben je naar de politie geweest om te vertellen dat die 
klojo van een gozer je van je ladder geschopt heeft? Dat 
is mishandeling en mishandeling is tegen de wet. Die gek 
moet worden opgepakt en de gevangenis in!’
‘Ik ben naar het politiebureau geweest,’ zegt Frankie door 
zijn tranen heen. ‘Maar daar zeiden ze dat ik me niet zo aan 
moest stellen.’
‘Wat een raar verhaal,’ zegt Ovi. ‘Dit is toch juist heel ernstig?’
‘Het is inderdaad een raar verhaal,’ zegt Borre. ‘Om de een 
of andere reden wil de politie Frankie niet helpen. Waarom? 
Geen idee. Maar wij zullen die potloodstreepsnor wel 
opsporen en dan zal de politie hem vast inrekenen!’

GLAZENWASSERSMAFFIA

Frankie Droppeltraan is erg blij dat De Kerkhof Kids hem 
en zijn gezin willen helpen. Hij schudt ze alle vier de hand 
en keert op zijn krukken huiswaarts.
‘Hoe denk je die ladderomtrapper te vinden?’ vraagt Elle 
aan Borre.
‘Frankie vertelde dat het potloodstreepsnorretje “Dit is 
onze wijk!” riep,’ zegt Borre. ‘Ik denk dus dat hij in de 
straat woont waar Frankie de ramen heeft gelapt. Laten 
we daar poolshoogte nemen.’
‘Goed,’ zegt Ovi. ‘Maar laten we uitkijken, want als die man 
“Dit is onze wijk!” zei, is hij dus niet in zijn eentje!’

Ze hadden de straat niet kunnen missen; overal zitten de 
ramen nog onder een dikke, opgedroogde korst bechamel-
saus. Op de stoep loopt een dame met haar hondje.
‘Mevrouw, mag ik u wat vragen?’ vraagt Borre.
‘Natuurlijk, jongeheer,’ zegt ze. ‘Ga vooral je gang.’
‘Hebt u iets gehoord over de glazenwasser die hier in de straat 
van zijn trap geduwd is? We zijn op zoek naar de man die dat 
op zijn geweten heeft. We denken dat hij hier ergens woont.’
‘Ik-ik-ik...,’ stottert de vrouw in paniek om zich heen kijkend. 
‘Ik heb geen flauw idee waar jullie het over hebben! Laat mij 
alsjeblieft met rust!’
‘Maar mevrouw...’
Maar ze heeft haar hond al onder de arm genomen en 
holt ervandoor.



‘Vreemd,’ zegt Elle.
Omdat er verder niemand op straat loopt, belt Borre bij een 
huis aan. Een man met een pijp tussen zijn tanden doet open.
‘Ik heb al kinderpostzegels,’ zegt hij. ‘Zes jaar geleden 
gekocht, maar ik stuur nooit brieven of kaarten. Dus ik 
heb ze nog.’
‘Daar komen we niet voor,’ zegt Borre. ‘Kent u misschien 
de man die de glazenwasser van zijn ladder geschopt heeft?’
De man slikt zowat zijn pijp door van schrik.
‘Huuuuu! Ik heb al kinderpostzegels! Huuuuu! Scheer 
jullie weg!’
Hij slaat de deur dicht.
‘Wonen er in deze straat enkel idioten?’ vraagt Elle zichzelf 
hardop af.
‘We zullen zien,’ zegt Borre en hij belt aan bij het 
volgende huis.

Een man doet open. Zijn gang staat vol kartonnen dozen.
‘Zijn jullie de verhuizers?’ vraagt de man.
‘Eh, nee,’ zegt Borre. ‘We wilden u wat vragen.’
De man kijkt op zijn horloge.
‘De verhuizers kunnen hier elk moment zijn,’ zegt hij. 
‘Wat willen jullie weten?’
‘Hebt u gehoord dat er hier in de straat een glazenwasser 
omgegooid is?’
Het gezicht van de man verstart even, maar ontspant 
zich dan weer.
‘Och, wat maakt het ook uit,’ zegt hij. ‘Ik ga toch verhuizen.’
Hij schraapt zijn keel.
‘We hebben hier in de wijk nogal last van de glazenwassers-
maffia,’ zegt hij. ‘Ze lappen de ramen voor een veel te hoge 
prijs, ze laten strepen achter, komen opdagen wanneer het 
hun uitkomt en dulden blijkbaar geen andere glazenwassers 
in hun wijk. Na al die saus op de ramen zijn de mensen in de 
straat te bang om erover te praten. Ze vrezen dat hun ramen 
ingegooid zullen worden als ze er iets over zeggen. Mij maakt 
het niet meer uit. Morgen woon ik hier toch niet meer. 
O kijk, daar komt de verhuiswagen. Ik moet gaan inladen. 
Dag en wees voorzichtig!’
De man tilt een doos op en loopt naar de vrachtwagen.
‘Glazenwassersmaffia,’ zegt Ovi. ‘Daar heb ik nog nooit 
van gehoord.’ 
‘Het klinkt gevaarlijk,’ vindt Radijs.
‘Vooral heel suf,’ zegt Elle. ‘Hoe gaan we die knakkers vinden?’
‘Ik denk dat ik wel wat weet,’ zegt Borre. 



‘Ze willen toch geen andere ramenlappers in hun wijk? Als 
we ons als glazenwassers verkleden en hier rond gaan lopen, 
komen ze ons vast wegsturen.’ 

Een half uur later zijn De Kerkhof Kids terug. Ze dragen 
overalls, emmers met sop en op hun schouders Frankie 
Droppeltraans ladder. Mensen die vanachter hun vieze ramen 
het viertal voorbij zien komen, schudden angstig het hoofd 
en doen snel de gordijnen dicht. Ergens wordt een spelende 
kleuter een huis ingetrokken en een deur dichtgeslagen. 

Het is stil. Heel erg stil.
Dan klinkt in de verte een naderend geronk. Het is een 
busje. Met gierende banden komt het de hoek om, de straat 
in gereden. Op het dak zit een ladder gebonden en op de 
zijkant staat “Fia e Figli glazenwassers”. Er wordt een 
raampje opengedraaid.
‘Hé, calzoni!’ klinkt het als het busje langs stuift. ‘Dit is onze 
buurt! Rot op!’ 
Aan het eind van de straat keert het wagentje met één ruk 
van het stuur om en komt dan weer hun richting opsnellen.
FLATS! FLATS! FLATS! FLATS!
De Kerkhof Kids krijgen in het voorbijgaan ieder een bol 
mozzarella in hun gezicht gekwakt. 
‘Bwoela!’ proest Ovi. ‘Ik ben allergisch voor zachte kazen, 
denk ik!’
‘Yak!’ zegt Elle. Ze veegt de witte, natte prut uit haar ogen.
Ondertussen is het busje verdwenen.
‘We zijn ze kwijt,’ zegt Radijs. Ze pakt een spons uit een 
emmer en begint haar gezicht af te doen.
‘Nee hoor,’ zegt Borre. ‘Op de zijkant van het busje stond 
“Fia e Figli glazenwassers”. We weten nu dus wie het zijn. 
Ik bel inspecteur Kops. Die kan ze opzoeken in het 
telefoonboek en een arrestatieteam naar dat adres sturen.’
Borre trekt de walkietalkie uit zijn kontzak en drukt de 
knop in.
‘Hallo inspecteur Kops, bent u daar? Over.’ 
Er klinkt slechts geruis.
‘Volgens mij jeukt het een beetje,’ zegt Ovi.



‘Zeur niet,’ zegt Borre. ‘We hebben deze zaak opgelost, 
dus het was het waard.’ 
Dan antwoordt Kops: ‘Hallo Borre. Sorry dat het even 
duurde. Ik was de vissenkom aan het oppoetsen. Wat is 
er aan het handje? Over.’
‘Hebt u een telefoonboek bij de hand? Over.’ 
‘Ik ben bang van niet. Mevrouw Kops heeft er op haar 
hobbyclubje eerst papier-maché en vervolgens een paraplu 
van gemaakt. Maar als je een telefoonnummer of adres nodig 
hebt, kan ik het toch ook op internet opzoeken? Over.’
‘Dat is ook prima. We willen het adres van Fia e Figli 
glazenwassers weten. Over.’
‘F-f-fia?’ stottert de oude inspecteur. ‘Hoe dat zo? Wat 
zijn jullie van plan?’ 
‘Die glazenwassers van Fia e Figli hebben ramen met 
pastasauzen besmeurd en een concurrent van z’n ladder 
geschopt. Zoekt u het adres op en stuur een arrestatieteam 
om dat stelletje maffiosi op te pakken! Over.’
Even is het stil. Dan zegt Kops: ‘Ik versta je niet goed, 
Borre. Er is iets mis met de verbinding. Groewa groewa 
grrrrr grrrrr,’ doet de oud-agent.
‘Inspecteur Kops?’ probeert Borre.
‘Ik versta je niet, groewa groewa buzzz buzzz,’ zegt Kops. 
‘Nou, dit wordt niks. Ik ga ophangen. Over en sluiten.’ 
‘Kops?’ zegt Borre in de walkietalkie. ‘Hallo Kops?’
Er komt geen antwoord meer.
‘Knettertje gek,’ zegt Elle. ‘Die knakker is echt niet 
helemaal honderd.’ 

MAFFE FIA

‘Ik snap er niets van,’ zegt Borre. ‘We hebben die 
glazenwassersmaffia zo goed als opgerold, maar de politie 
en Kops doen raar. We zoeken dat adres zelf wel op.’
Bij een café vragen ze of ze een telefoonboek mogen 
bekijken. De man achter de bar vindt het best.
‘Fia e Figli glazenwassers,’ mompelt Borre, als hij zijn 
vinger langs de lijst van namen laat gaan. ‘Ah, hier. Het 
adres is Mangiarestraat 38.’
‘De Mangiarestraat?’ zegt de barman, zijn wenkbrauw 
optrekkend.
‘U weet waar dat is?’
‘Je moet deze straat uit, alsmaar rechtdoor, na het derde rijtje 
dichtgetimmerde panden naar links, bij de afgebrande 
kleuterschool rechts en dan ben je er. Wat moeten jullie in 
die buurt? Het is daar niet pluis en gevaarlijk bovendien!’
Maar De Kerkhof Kids hebben geen tijd om het hele verhaal 
te vertellen, dus ze bedanken de man voor zijn hulp en gaan op 
pad: de straat uit, alsmaar rechtdoor, na het derde rijtje huizen 
met planken voor de ramen en deuren naar rechts, bij de 
kleuterschool naar links en dan staan ze in de Mangiarestraat.
Het is een smal, oplopend straatje. Tussen de gebouwen 
hangt was aan de lijnen te drogen. Vanuit geopende ramen 
roepen vrouwen naar andere vrouwen in een taal die De 
Kerkhof Kids niet verstaan. Zelfs in de schaduw is het heet.
‘Nummer 34, nummer 36,’ zegt Borre, ‘en nummer 38. Hier is het.’
Voor de deur staat het glazenwassersbusje. Plots klinkt er uit 
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om de boeken met korting 
te ontvangen.


