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RADIO REKEN MAAR VAN JAZZ

Borre, Radijs, Ovi en Elle zitten in hun autobusje op 
de sloop. Het is het geheime clubhuis van hun geheime 
club, De Kerkhof Kids. Met z’n vieren spelen ze een 
spannende pot schoppenslaan. Elle staat op het punt om 
zo hard als ze kan met haar vuist op Ovi’s schoppenvrouw 
te rammen en zo het kaartspel in één klap te winnen, 
als er plots geruis en gekraak klinkt. Het is de walkietalkie 
die ze gekregen hebben van oud-inspecteur Kops. Elle is 
door het onverwachte geluid even afgeleid, waardoor Ovi 
nog snel een hartenheer op zijn vrouw kan gooien.

‘Verrek!’ gromt Elle gefrustreerd als ze ziet dat Ovi haar 
aanval heeft geblokkeerd.
Borre trekt de walkietalkie uit zijn kontzak.

‘Hallo Kerkhof Kids?’ horen ze de oud-agent zeggen. 
‘Zijn jullie daar? Over.’
‘Jawel, meneer Kops,’ antwoordt Borre. 
‘Wat kunnen we voor u doen? Over.’
‘Ik heb een belangrijke en dringende opdracht voor jullie,’ 
zegt de inspecteur. ‘Het betreft een kwestie van leven en 
dood. Het zit namelijk zo...’ 
Dan komen er plots vrolijke pianoklanken uit het 
speakertje van de walkietalkie en is de stem van 
Kops verdwenen.
‘Meneer Kops?’ probeert Borre. 
‘Meneer Kops, bent u daar? Over.’
Maar in plaats van dat de oud-agent antwoordt, 
knettert er een saxofoon. 
‘Wat is dat nou?’ vraagt Radijs.
‘Dat is jazz,’ legt Elle uit. ‘Mijn vader vindt dat leuke muziek.’
‘Oké, maar waarom komt dat opeens uit onze walkietalkie?’ 
‘Ik denk dat een radiozender uitzendt op precies dezelfde 
frequentie als die van onze walkietalkie,’ zegt Ovi. 
‘Een stoorzender.’
‘Dat is niet zo best,’ zegt Borre. ‘Nu weten we niet wat 
die belangrijke en dringende opdracht van Kops is.’ 
‘Het swingt wel lekker,’ vindt Elle.
‘Het swingt zeker prima,’ zegt Borre. 
‘Maar door die muziek kunnen we Kops niet ontvangen 
op de walkietalkie. En dat is de enige manier waarop wij 
contact met hem kunnen opnemen...’



Met een laatste slag op een trommel is het liedje afgelopen.
‘Dat was Karel Parkeerder met zijn boppende lied 
Koek-Koek en u luistert naar Radio Reken Maar Van Jazz!’ 
klinkt een rokerige stem. ‘Het volgende nummer is van 
Lonnie Monnik en heet Geen Bier. Of die plaat groeft? 
Reken maar van jazz!’

Ze horen een piano en het loopje van een contrabas.
‘Die stoorzender moet uit de lucht. Hoe hard die deuntjes 
ook mogen swingen, ze blokkeren ons contact met Kops,’ 
zegt Borre.

‘We moeten eerst weten waar die stoorzender vandaan komt
voor we hem uit de lucht kunnen halen,’ denkt Ovi hardop. 
‘Ik zou kunnen proberen een soort radiokijker te ontwerpen. 
Een apparaat dat kan zien uit welke richting de radiogolven 
komen. Misschien als ik de antenne van een oude radio...’
Ondertussen galmt het nieuwe liedje vrolijk uit de 
walkietalkie. Elle knipt jazzy mee met haar vingers. 
Even verstarren haar ogen. Het lijkt alsof ze ergens in 
de verte, dwars door de wand van het busje heen, iets 
ziet wat er niet is. 
‘Het klinkt misschien een beetje vreemd,’ zegt ze dan. 
‘Maar ik heb opeens enorm veel zin om een coltrui te kopen.’
De anderen zijn even stil. Borre beweegt z’n hoofd op 
en neer en mompelt met een lege blik: ‘Gek, ik ook.’
‘Een coltrui zou je fantastisch staan,’ zegt Radijs. Ze staart. 
‘Ik wil er zelf ook een.’ 
‘Ja, laten we coltruien gaan kopen,’ zegt Elle. 
‘Kom je mee, Ovi?’
‘Ik wil dolgraag een coltrui,’ zegt Ovi. Hij wrijft even in 
z’n ogen. ‘Maar ik moet een radiogolvenvinder bouwen. 
Dus ik blijf hier. Maar kunnen jullie er een voor mij kopen? 
Een maatje S?’
‘Dat doen we,’ zegt Radijs. ‘Naar welke winkel zullen 
we gaan? Welke zaak verkoopt er coltruien?’
Met hun lege blikken staren ze naar de walkietalkie en 
zeggen dan alle vier tegelijk, zonder ooit van die winkel 
gehoord te hebben: ‘Coltruienparadijs Parijs.’



COLTRUIENPARADIJS PARIJS

Borre steekt de jazz uitsputterende walkietalkie 
in zijn kontzak en loopt samen met Radijs en Elle 
richting het winkelcentrum. Onderweg valt het ze al 
snel op dat zij niet de enigen zijn die de swingende 
stoorzender ontvangen: op de hoek van de straat 
geeft een schilder de gevel van zuidvruchtenhandel 
De Blauwe Noot een lik verf. Uit zijn radio klinkt 
dezelfde jazzy deun als uit de walkietalkie van 
De Kerkhof Kids.
Op het Kanonskogelplein staan in de etalage van 
elektronicazaak Iets Anders de beeldschermen van 
de televisies op zwart, maar uit hun boxen schalt 
hetzelfde swingende ritme.
En op het terrasje voor lunchtent Erik Dolfijn knalt 
zelfs uit het mobiele telefoontje van een zakenman 
Radio Reken Maar Van Jazz. De muziek komt uit iedere 
radio, tv, walkietalkie en telefoon in de wijde omtrek.
Het is ook opvallend dat hoe dichter Borre, Radijs en 
Elle bij de winkel waar ze nog nooit geweest zijn komen, 
hoe meer mensen ze in coltruien zien lopen. Mannen, 
vrouwen, kinderen en huisdieren: iedereen lijkt mee te 
doen aan dit plotselinge modeverschijnsel. De meesten 
dragen ook een mal alpinopetje.
Ondertussen zet de dj van Radio Reken Maar Van 
Jazz een nieuw plaatje op.

‘Hippe vogels en vogelinnen, hoor dit: André Heuvel met 
Zwart vuur, vet!’ zegt hij met zijn rokerige stem. Meteen 
beginnen drie saxofoons door elkaar heen te spelen. 

‘Kijk daar,’ wijst Borre.
Aan het eind van de straat staat een gigantische 
miniatuurversie van de Parijse Eiffeltoren. 
Het gietijzeren ding is minstens twintig meter hoog en 
staat boven op het dak van een versleten winkelpand. 
‘Coltruienparadijs Parijs’ staat er in grote blokletters op 
de gevel. Voor de winkel is het een drukte van jewelste. 
Mensen met geld in hun handen dringen zich naar binnen 
en mensen met coltruien aan wurmen zich naar buiten.  
Borre, Radijs en Elle sluiten achteraan in de rij en laten 
zich meevoeren in de lijvenstroom. 



Mens voor mens druppelen ze de winkel binnen.
In de rekken hangen honderden, zo niet duizenden, 
coltruien. Op tafels in het midden van de zaak liggen ze 
in hoge stapels opgevouwen.
Achter de kassa staat een man met een pijp. Hij draagt 
zelf ook een coltrui en op zijn hoofd staat een alpinopetje. 
Hij puft rookwolkjes terwijl hij de coltruien, die als warme 
broodjes over de toonbank gaan, afrekent. 
Boven het geroezemoes van de vele klanten uit galmt 
Radio Reken Maar Van Jazz uit de boxen, die aan 
het plafond hangen.
Borre trekt een coltrui uit een rek en houdt het 
ding voor zich.
‘En?’ vraagt hij. ‘Staat het?’
‘Hij is een beetje te groot,’ zegt Radijs. Ze kijkt op 
het labeltje in de nek. ‘Dit is een m’etje. Ik denk dat je 
een s’je moet hebben.’
‘Geef die maar hier dan,’ zegt Elle. Ze graait de coltrui 
uit Borres handen. ‘Kijk, precies mijn maat!’
Radijs pakt drie s’jes. Een voor zichzelf, een voor Borre 
en een voor Ovi.
‘Laten we snel afrekenen,’ zegt ze. Ze kijkt naar de balie. 
‘Straks zit die kassa zó vol, dat ons geld er niet meer 
bij past. Dan moeten we zonder coltruien naar huis.’
Ze lopen naar de man met de pijp achter de kassa.
‘Hallo kiddo’s,’ zegt hij en hij neemt de coltruien aan. 
‘Willen jullie er misschien nog zo’n koel doppie bij?’ 

Hij wijst op een grote stapel alpinopetten. ‘Ze zijn de helft 
van de prijs. Twee halen, één betalen, weet je.’ Uit zijn mond 
komt een bepaald niet fris ruikende rookwolk gestoomd.
Borre kucht en wappert de dampen weg.
‘Sorry meneer, maar mag u hier binnen wel roken?’
‘Ha ha ha,’ zegt de man. ‘Koel af, pappie, koel af. 
Ik ben Bil Hol, de eigenaar van deze zaak. Ik mag hier 
alles wat ik wil...’
Op Radio Reken Maar Van Jazz klinkt het slotakkoord 
van een nummer.
‘O, ik moet even naar achter,’ zegt Bil Hol vlug. 
‘Denken jullie na over die alpinopetjes? Ik ben zo terug.’
Snel haast de man zich tussen twee gordijnen door.
‘En dat was David Mijltjens met Nou en?,’ schalt 
er uit de boxen. ‘Het volgende lied heet Dolfijnendans 
en is van Han Haan, dus ga niet weg, no no, blijf hier, 
bij Radio Reken Maar Van Jazz!’
Dan doet een piano wilde oefeningen en rammelt een 
drumstel er lustig op los.
Bil Hol komt weer tussen de gordijnen vandaan.
‘Zo, kiddo’s. Al kunnen beslissen?’
‘Ja, doet u er maar vier petjes bij,’ zegt Elle. 
‘Voor dat geld kunnen we ze niet laten liggen.’
Borre, Radijs en Elle legen hun zakken op de toonbank.
‘Te gek, te gek,’ mompelt Bil Hol terwijl hij het geld telt. 
‘Hier zijn jullie truien en koele doppies en de groeten. 
Laterino, kiddo’s.’ 



DE RADIOVISIE

Als ze weer buiten staan, trekken ze de coltruien meteen 
aan en zetten de alpinopetjes op hun hoofden.
‘Echt te gek,’ keurt Elle zichzelf en de anderen. ‘Maar zou 
één coltrui per persoon wel voldoende zijn? Ik bedoel, 
misschien krimpen ze in de was of slijten de ellebogen? 
En je kan toch nooit genoeg coltruien hebben?’
Borre en Radijs knikken. Daar heeft Elle helemaal gelijk in.
‘Misschien is het beter als we weer naar binnen gaan,’ zegt 
Radijs. ‘Ik moet nog een coltrui kopen. Ik kan aan niets 
anders denken.’
‘Ik ook niet,’ zegt Borre. ‘Maar mijn geld is op.’
Radijs en Elle voelen in hun zakken. Ook zij zijn blut.
‘Dan gaan we geld aan onze ouders vragen,’ stelt Elle voor. 
‘Zij willen toch ook dat we er goed gekleed bij lopen?’
‘Prima plan,’ vinden Borre en Radijs. En dan kunnen ze 
onderweg ook gelijk even langs Ovi om hem zijn coltrui te 
geven. Hij zal er wel om zitten te springen! 

Verheugd met hun nieuwe truien zijn Borre, Radijs en Elle 
heel hun stoorzenderprobleem vergeten. Maar ondertussen 
swingt Radio Reken Maar Van Jazz nog altijd uit de 
walkietalkie en uit alle radio’s, tv’s en telefoons die ze 
onderweg tegenkomen. 
Aan het eind van de Kind van Blauwstraat is een 
wielrenner achter op een stilstaande auto gebotst. 

De onoplettende fietser zit op de stoep te jammeren. 
Hij heeft een ingescheurde teennagel. Naast hem staat 
de bestuurster van de auto. Uit alle macht probeert ze 
een ambulance te bellen, maar het enige wat er uit haar 
telefoon klinkt is Radio Reken Maar Van Jazz.
Met stapels bankbiljetten in hun armen wandelen twee 
gemaskerde bankrovers op hun gemakje aan het ongeluk 
voorbij. Ze zouden al lang door de politie achternagezeten 
moeten worden, maar de bankmedewerkers konden het 
politiebureau niet bereiken omdat er jazz in de lijn zat. 
‘Ik ben ontslagen!’ horen Borre, Radijs en Elle dan iemand 
huilen. Het is de bekende radio-dj Jan Schil. 
‘Door die stoorzender kan niemand mijn plaatjes 
meer horen! Ik ben overbodig! Ach en wee!’ 
Tranen met tuiten huilend zakt de ex-dj ineen.
‘Radio Reken Maar Van Jazz zorgt wel voor een hoop 
problemen, zeg,’ mompelt Borre, die zich de stoorzender nu 
weer herinnert. ‘Daar moeten we echt iets aan doen... nadat 
we Ovi zijn coltrui hebben gegeven, we onze ouders om geld 
hebben gevraagd en nog meer coltruien hebben gekocht.’
‘Kijk daar,’ wijst Elle. ‘Robo-Ovi.’
Aan de overkant van de straat loopt Ovi met een enorm 
apparaat op zijn hoofd. Als de jonge uitvinder de drie ziet, 
steekt hij over en komt ze gehaast tegemoet.
‘Hebben jullie er een voor me gekocht?’ vraagt hij. 
Hij had er eigenlijk niet meer aan gedacht, maar nu 
wordt hij plots ongeduldig. 



‘Jullie zijn me toch niet vergeten, hè?’ Hij zet het 
apparaat af en legt het naast zijn voeten op de stoep.
‘Maar natuurlijk niet,’ stelt Radijs hem gerust. ‘Kijk, hier: 
een s’je, net zoals je gevraagd had.’ Ze geeft hem de coltrui.
‘Wow, hij is echt heel prachtig,’ zegt Ovi blij. 
Waar zijn vingers de trui aanraken begint zijn huid 
direct vuurrood te gloeien.
‘Wat is er met jou?’ vraagt Elle. ‘Moet je je handen zien!’
Met zijn kloppend opzwellende vingers peutert Ovi 
het labeltje in de rolkraag tevoorschijn.
‘Gemaakt van 100% nepwol,’ leest hij. ‘Nepwol, daar 
ben ik ontzettend allergisch voor. De kriebels, het jeukt 
nu al als een malle!’ Hij trekt de trui aan.
‘Maar Ovi,’ zegt Borre, ‘zo krijg je straks dat gejeuk 
over je hele lijf.’

‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden,’ stelt Ovi met een 
verbeten gezicht. Hij raapt zijn apparaat van de stoep en 
schuift het ding over zijn hoofd. Boven op het bizarre 
hoofddeksel zet hij de alpinopet die Borre, Radijs en 
Elle voor hem gekocht hebben.
‘Wat is dat ding op je knar eigenlijk?’ vraagt Elle.
‘Hiermee kunnen we de stoorzender opsporen,’ zegt Ovi. 
‘Ik noem het de Radiovisie. Ik heb drie radioantennes op 
een oude brommerhelm gemonteerd. Die meten de vorm, 
dikte en sterkte van de radiogolven van Radio Reken Maar 
Van Jazz en uit welke richting ze komen. Die informatie 
gaat met draadjes naar deze bril, die ik gemaakt heb van de 
beeldschermpjes van twee oude mobiele telefoons. Daarop 
zie je de radiogolven dan als paarse stralen. En ik zie dat 
daar de golven dikker en dus sterker zijn.’ Hij wijst in de 
richting waar Borre, Radijs en Elle zojuist vandaan kwamen.
‘We wilden eigenlijk de andere kant opgaan,’ zegt Borre. 
‘Om aan onze ouders geld te vragen, zodat we meer 
coltruien kunnen kopen.’
‘Dat is een prima plan,’ vindt Ovi. Ondanks het feit dat 
zijn hele lichaam jeukt, vindt ook hij één coltrui toch te 
weinig. ‘Maar laten we eerst dit klusje klaren. De golven 
zijn zo dik en donkerpaars, dat Radio Reken Maar Van Jazz 
wel heel dichtbij móét zijn.’
De andere drie stemmen met een beetje tegenzin in. De 
plicht roept. De coltruien moeten maar even wachten. Uit 
de walkietalkie in Borres kontzak swingt nog steeds muziek.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


