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EEN DREIGBRIEF

Borre, Radijs, Ovi en Elle zitten in hun autobusje op de 
sloop. Het is het geheime clubhuis van hun geheime club, 
De Kerkhof Kids. Ze zitten een beetje te niksen. Borre 
blaast een kauwgombel, Radijs leest een stripblaadje, 
Elle draait aan de knoppen van haar radio en Ovi tuurt 
wat verveeld uit het raam.
Dan klinkt er uit Borres kontzak geruis en gekraak: 
‘Hallo Borre? Hallo Kerkhof Kids?’
Borre haalt de walkietalkie, die ze van oud-agent Kops 
hebben gekregen, tevoorschijn en drukt de knop in.
‘Goedemorgen inspecteur Kops,’ zegt hij in het apparaat. 
‘Zegt u het maar. Over.’
‘Ik heb een belangrijke opdracht voor jullie. Zijn jullie op 
de hoogte van de opening van ss De Boterham? Over.’
‘De opening van ss De Boterham? Is dat die nieuwe 
broodjeszaak in het centrum? Over.’
‘Dat zou je wel denken, hè?’ gniffelt Kops. 
‘Maar nee, “ss” staat voor stoomschip. Ss De Boterham 
is een enorme boot. Vroeger voer hij heen en weer 
tussen Retteketettekerdam en de Zuid-Amerikaanse 
eilandengroep De Pyjama’s. Ss De Boterham was 
eigendom van de oude Lucas Seneka, die erg van brood 
hield. Hij had nóg twee schepen: ss Het Witte Puntje en 
ss De Bruine Bol, maar die zijn in een ver verleden 
vergaan. Een paar jaar geleden is Lucas Seneka overleden 

en heeft hij ss De Boterham 
nagelaten aan zijn zoon, 
Raoul Seneka. Die heeft het 
schip voor miljoenen euro’s 
opgeknapt en als toeristische 
trekpleister hier in de haven 
aangemeerd. Er zitten luxe 
restaurants in, een hotel, een 
nachtclub en meer van dat. 
Allemaal heel chique. 
En vandaag is dus de 
feestelijke opening. Over.’
‘Oké, dat klinkt heel, eh... feestelijk,’ zegt Borre. 
‘Maar wat is dan die belangrijke opdracht? Over.’
‘Raoul Seneka, de nieuwe eigenaar van het schip, heeft 
een dreigbrief ontvangen. Iemand schrijft dat hij een bom 
heeft en ss De Boterham wil opblazen,’ kraakt Kops. 
‘Jullie moeten dat zien te voorkomen. Ik heb jullie op de 
gastenlijst voor het feest laten zetten. En nu hop hop aan de 
slag, voordat ss De Boterham op de bodem van de haven 
ligt en alle feestgangers in het water liggen te spartelen. 
Veel succes en over en slie-sla-sluiten!’
‘Maar...,’ probeert Borre nog, maar de walkietalkie zwijgt.
‘Ik snap niet dat ze al die mensen gewoon op dat schip 
laten,’ zegt hij dan tegen de anderen. ‘Dat is toch 
levensgevaarlijk? Laten we als de wiedeweerga naar 
ss De Boterham gaan!’



SS DE BOTERHAM

Als Borre, Radijs, Ovi en Elle bij ss De Boterham 
aankomen, is het er al een drukte van jewelste. 
De parkeerplaats voor het enorme schip staat vol 
peperdure auto’s en busjes van de radio en de televisie. 
Vanaf het dek ver boven hun hoofden klinkt een 
massaal gewauwel.
Via een overdekte trap en gang stappen De Kerkhof Kids 
op het feestgedruis af. Aan het einde van de gang, 
daar waar het dek begint, staat een man in een deftig, 
zwart pak. In zijn twee witte handschoenen houdt hij 
een dik boek vast.
‘En uw namen zijn?’ vraagt hij aan De Kerkhof Kids.
‘Borre, Radijs, Ovi en Elle,’ zegt Borre rap. 
‘We komen voor meneer Seneka.’
Op zijn gemak bestudeert de man de gastenlijst 
in het dikke boek.
‘Er is haast bij,’ spoort Borre de man aan.
‘Rustig maar,’ sust hij. ‘Het gratis buffet is nog niet
geopend, dus u hebt niets gemist... Ah, hier staat het: 
“Borre, Radijs, Ovi en Elle.” Heel goed. Welkom aan 
boord en veel plezier.’
Met een buiginkje en een lamme slinger van zijn arm 
laat de man De Kerkhof Kids het houten dek op.
‘Meneer, nog een vraagje,’ zegt Borre. 
‘Weet u waar de heer Seneka is?’

‘Hier ergens op het dek,’ antwoordt de man. 
‘Hij is makkelijk te herkennen. Hij is namelijk 
de enige die een kapiteinsuniform draagt.’
Borre steekt zijn hand op als bedankje.
De Kerkhof Kids wurmen zich door de mensenmassa 
op zoek naar Raoul Seneka in zijn kapiteinskloffie.
Dan zien ze hem staan. Druk lachend praat Raoul Seneka 
met de buikige burgemeester en een rondborstige actrice 
uit de soap Horendol tranendal.
Borre trekt hem aan zijn mouw. 
Geërgerd kijkt Raoul Seneka Borre aan. 
‘Bent u Raoul Seneka?’
‘Ja, dat ben ik,’ zegt hij kortaf en hij vervolgt zijn 
giechelgesprek met de burgervader en het soapsterretje.
‘Wij zijn gestuurd door inspecteur Kops,’ zegt Borre. 
‘Er zou iemand met een bom...’
Met een ruk buigt Raoul Seneka zich naar Borre en sist: 
‘Shhht! Zwijg daarvan in het bijzijn van de gasten!’ 
En dan op normale toon tegen zijn twee gesprekspartners: 
‘Excuseert u mij.’ 
Met uitgespreide armen dirigeert Seneka De Kerkhof 
Kids het dek over, door een deur naar binnen een gang in. 
Hij blijft staan in een rustig hoekje van het trappenhuis.
‘Dus jullie zijn dat speciale team van inspecteur Kops?’ 
fluistert hij. ‘Heel goed...’
‘Vertelt u eens over die dreigbrief,’ zegt Borre op 
normaal volume.



Raoul Seneka kijkt geschrokken om zich heen.
‘Laten we zachter praten,’ zegt hij. 
‘Ik wil mijn gasten niet ongerust maken.’
‘Oké,’ fluistert Borre nu ook. ‘Die dreigbrief...’
‘Een uur geleden vond ik dit in de kapiteinshut.’
Hij haalt een verfrommeld, vettig papiertje uit zijn zak. 
Hij geeft het aan Borre. Die vouwt het open. 
Over zijn schouder lezen Radijs, Ovi en Elle met hem mee.

  

Het briefje is niet ondertekend.
‘Iedereen moet zo snel mogelijk van boord!’ zegt Borre.
‘Geen sprake van!’ sist Seneka. ‘Ss De Boterham kan geen 
slechte reclame gebruiken. Deze grap heeft me al te veel 
gekost. Ik heb dit schip dan wel gratis van m’n vader 
geërfd, maar het opknappen heeft me een fortuin gekost 
en deze openingsfuif is me ook een partij duur. Ik moet 
al dat geld terugverdienen door bezoekers hierheen te 
lokken. Slechte publiciteit kan ik dus echt niet gebruiken. 
Ik zou failliet gaan! Inspecteur Kops garandeerde me dat 
jullie dit probleem in no time zouden oplossen. Dus doe 
dat, maar laat alsjeblieft de gasten niets merken!’

Dan klinkt er plots een kabaal en een gerinkel alsof 
er een glasbak in een vuilniswagen geleegd wordt. 
Er wordt hysterisch gegild.
Snel rennen De Kerkhof Kids en Raoul Seneka 
naar de plek waar de herrie vandaan komt.
‘Aan de kant, ik ben de eigenaar van dit schip!’ 
roept Seneka tegen een groepje geschrokken bejaarden 
dat in de weg staat. Hij duwt ze zowat omver.
En dan zien ze de ravage. In de eetzaal ligt een enorme 
kroonluchter aan diggelen. Het kristallen gevaarte met 
honderden lampjes is van het plafond naar beneden 
komen zeilen en boven op de lange buffettafel gevallen. 
Overal liggen glasscherven, klodders kaviaar, oesters 
en halve kreeften.



‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt Raoul Seneka aan een ober.
‘Me-me-meneer Seneka,’ stottert de man van schrik. 
‘We waren net klaar met het uitstallen van het buffet 
en toen kwam plots die kroonluchter naar beneden. 
Gelukkig stonden er nog geen mensen hun bordje vol 
te scheppen, anders waren er ongelukken gebeurd!’
Raoul Seneka bekijkt de chaos.
‘Laat hier niemand binnen,’ zegt hij dan. 
‘Zorg dat een schoonmaakploeg de boel opruimt. 
En laat gratis champagne uitdelen op het dek. 
Veel champagne, dat houdt de gasten rustig.’
‘Maar het spook dan, meneer Seneka?’ piept de ober.
‘Er is geen spook,’ bromt de eigenaar van ss De Boterham. 
‘Dit is gewoon een ongeluk.’
‘Maar Jozef Boeket, de oude kok, heeft ons 
verteld van het spook, hij heeft...,’ probeert de ober.
‘Allemaal sensatiepraatjes,’ onderbreekt Seneka hem. 
‘Doe nu maar wat ik je gezegd heb!’
De ober knikt beduusd en gaat aan de slag.
‘Wat is dat over dat spook?’ vraagt Ovi angstig. 
Hij houdt niet van geesten, daar krijgt hij de rillingen van.
‘Er doen verhalen de ronde dat het op 
ss De Boterham spookt,’ bromt Seneka. 
‘Maar dat is natuurlijk klinkklare onzin.’

‘Kom hier eens kijken!’ roept Radijs.
Borre, Ovi, Elle en Raoul Seneka haasten zich naar haar toe. 

Radijs wijst op een blauw vonkend stuk snoer dat uit het 
stopcontact bungelt. Op de vloer ligt tussen bruine 
voetstappen een schaar.
‘Het was geen ongeluk,’ zegt Radijs. 
‘Die kroonluchter is losgeknipt!’
Elle gaat door haar knieën en snuffelt aan de voetstappen, 
die een heel spoor vormen.
‘Smeerolie,’ zegt ze. ‘En het zou me niks verbazen als 
degene die dat snoer heeft doorgeknipt dezelfde is als de 
afzender van die dreigbrief.’ Ze wijst naar het gekreukte 
velletje in Borres hand.
‘De smurrie op dat papier is namelijk ook smeerolie.’
‘Laten we dan die voetstappen volgen en zo snel mogelijk 
die dreigbriefschrijver vangen!’



ACHTER DE KETEL

Raoul Seneka wenst De 
Kerkhof Kids veel succes. 
Hij moet terug naar zijn 
gasten, voordat ze denken 
dat er iets aan de hand is. 
Snel haast hij zich naar 
het dek.

Het voetstappenspoor 
leidt naar de dichtst-
bijzijnde nooduitgang. 
Overmoedig zwaait Ovi 
de deur open. Elle kan 
hem nog maar net op 
tijd bij zijn trui grijpen. 
Onder Ovi’s bungelende 
voeten is eerst vele 
meters niets en dan het 
kabbelende water van 
de haven. Hij wil het 
uitschreeuwen van schrik, 
maar uit zijn keel 
ontsnapt enkel een schril 
fluittoontje. Snel trekt Elle 
hem weer binnenboord. 

Hyperventilerend gaat Ovi op de vloer zitten.
Borre kijkt voorzichtig over de drempel naar beneden.
‘Er hangt hier een touwladder!’
Hij draait zich om en begint langzaam aan de 
gevaarlijke afdaling. Een voor een volgen de andere 
Kerkhof Kids hem. Ovi als laatste. Hij kijkt strak voor 
zich uit en vooral niet naar beneden.
De houten sporten van de touwladder zijn helemaal 
glibberig van de smeerolievoetstappen. 
Dan houdt de ladder plots op. Borre kijkt naar links. 
Hij ziet de reddingsboten met hun oranje dekzeilen aan 
katrollen langs het schip hangen. Rechts staat een 
patrijspoort open. Met veel moeite hijst hij zich door 
het ronde raampje naar binnen. De andere drie volgen zijn 
voorbeeld en dan staan ze alle vier weer veilig in het schip.
Het is schemerig in de ruimte waar ze beland zijn. 
Als hun ogen gewend zijn aan het halfduister, zien ze 
geen smeerolievoetsporen meer. Daar is de vloer in deze 
ruimte te vies voor. Maar er is slechts één deur in dit 
stoffige hok, dus daar moet hun dreigbriefschrijver wel 
door verdwenen zijn.
Aan de muur ziet Borre tussen roestig gereedschap een 
zaklamp hangen. Die komt goed van pas. Hij pakt het 
ding en klikt het aan. Een zwakke lichtstraal schijnt 
door het donker.
‘Kom,’ zegt hij. ‘We moeten verder.’
De scharnieren kraken als Elle de deur opentrekt. 



Borre schijnt met de zaklamp naar binnen. Hier komt 
helemaal geen licht van buiten. In de bleke cirkel van de 
lantaarn zien ze tussen groengeverfde machines een trap 
naar beneden wentelen. De treden zitten onder zo’n dikke 
laag troep, dat ook hier geen smeerstappen te zien zijn.
Het viertal daalt af in ss De Boterham. Bij iedere 
wenteling van de trap lijken de motoren, generatoren 
en epibratoren reusachtiger te groeien.
En dan zijn ze onderaan de trap beland. 
Dit moet het diepste deel van ss De Boterham zijn. 
Voor hen staat de gigantische ketel van een boiler. Zó 
groot, dat er wel een heel ondergronds meer in zou passen. 
Vanachter deze ketel zien ze een vaal licht schijnen en er 
klinken tinkerende geluiden.
Borre knipt de zaklamp uit en op hun tenen sluipen ze om 
de boiler heen.

En dan zien De Kerkhof Kids hem bij een walmende 
olielamp voorovergebogen aan een bureau zitten. 
Hij zit met zijn rug naar hen toe. Ze horen hem raspend 
ademhalen. Hij draagt een kapiteinsuniform. Maar dat 
is niet wit, zoals dat van Raoul Seneka. Nee, het pak van 
deze man is helemaal donkerbruin en groezelig van 
de smeerolievlekken.
Naast het bureau ligt een versleten matras. Daarachter een 
kast. Op de planken staan tientallen glazen flessen met 
daarin kleine stoombootjes. Replica’s van ss De Boterham. 

Tegen de muur liggen zeven houten tonnen opgestapeld. 
Uit iedere ton steekt een wit touw. Die zeven witte touwen 
komen samen in een dikke vlecht.
‘Dat moet onze dreigbriefschrijver zijn,’ fluistert Borre. 
‘We grijpen hem!’
Met hun hart in hun keel naderen ze stilletjes de man.
Maar als ze nog enkele stappen van hem verwijderd zijn en 
op het punt staan hem met zijn vieren in de houdgreep te 
nemen, draait de man zich plots met een felle ruk om.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


