
BORRE LEESCLUB 
GROEP 6 H NOVEMBER 

 
 
 
 

 

EN DE ERFENIS VAN 
VON BOMBER 

 
DOOR JEROEN AALBERS 

MET ILLUSTRATIES VAN STEFAN TIJS



ERIC VON BOMBER EN DE 
WILDE WEEKENDOORLOG

Borre en Ovi zitten in de klas. Ze krijgen geschiedenisles 
over de Wilde Weekendoorlog van bijna honderd jaar 
geleden.
‘Niemand begreep waarom de hertog Van Doezelburg opeens 
Nederland aanviel,’ vertelt de meester. ‘De strijd duurde de 
hele zaterdag en de hele zondag. Eric von Bomber, een in 
Doezelburg beroemde piloot, heeft dat weekend grote delen 
van onze mooie woonplaats platgegooid met bommen. 
Gelukkig is er niemand gewond geraakt, of erger...
Op zondagavond bleek dat de oorlog een grote vergissing 
was: de hertog Van Doezelburg had vrijdagavond een paar 
biertjes te veel op en was een beetje baldadig geworden. 
“Er is al zo lang geen oorlog meer geweest,” had hij dronken 
geroepen. “Dat is toch saai? Laten we Nederland aanvallen!”
Toen is hij ladderzat van zijn troon gekieperd en op de vloer 
in slaap gevallen. Hij werd pas twee dagen later wakker met 
enorme hoofdpijn.
Ondertussen was het kwaad al geschied: onder leiding 
van Eric von Bomber waren de bommenwerpers over 
Nederland gevlogen.
De hertog bood snel zijn excuses aan Nederland aan. Zo had 
hij het allemaal niet bedoeld en hij beloofde de schade van 
de oorlog te betalen. De baas van Nederland, die zelf ook 
wel een biertje lustte, begreep het wel. Hij vergaf de hertog 
en was niet kwaad meer.

De hertog Van Doezelburg zelf was echter wel heel boos, op 
Eric von Bomber welteverstaan. “Wie gaat er nou Nederland 
bombarderen?” had hij tegen de piloot gezegd. Von Bomber 
zei dat de hertog zelf had bevolen ten strijde te trekken. 
“Ik was dronken!” riep de hertog uit. “Je had nooit naar me 
mogen luisteren!”
Eric von Bomber werd door de hertog ontslagen en op straat 
lachten de mensen de piloot uit. Toen is hij gek geworden 
van schaamte. Ze hebben hem naar het gekkenhuis gebracht. 
Daar moest hij altijd stamppot van spruitjes eten. 

Eric had zo’n hekel aan spruitjes, dat hij ontsnapte. 
Op het militaire vliegveld kaapte hij een vliegtuig waarmee 
hij alle Doezelburgse spruitenvelden bombardeerde.
Een boer schoot met een geweer een gat in een van de 
vleugels van zijn vliegtuig. Von Bomber stortte neer en 
overleefde het niet.’



‘Maar goed, zoals jullie zelf kunnen zien als jullie door onze 
mooie woonplaats lopen, heeft de hertog Van Doezelburg 
zich aan zijn woord gehouden,’ gaat de meester verder. 
‘Hij heeft de schade van de oorlog betaald en alle huizen 
staan er weer. Alleen op de plek waar nu de autosloop ligt, 
hebben ze de huizen niet herbouwd.’
Dat vindt Borre interessant. Het geheime clubhuis van zijn 
geheime club De Kerkhof Kids staat namelijk op de sloop. 
Hij steekt zijn vinger in de lucht.
‘Vraag maar raak, Borre,’ zegt de meester.
‘Waarom zijn de huizen daar niet opnieuw gebouwd?’
De meester denkt even na.
‘Borre,’ zegt hij, ‘ik heb geen idee.’ 
Dan gaat de bel en is de school uit.

MEVROUW HOUWELEBECK VAN 
SMAAK & LOOS CONSERVEN

Borre heeft met Radijs, Ovi en Elle afgesproken om na 
school naar het busje op de autosloop te gaan. Terwijl ze 
erheen lopen, vertellen Borre en Ovi de andere twee over 
de interessante geschiedenisles.
‘Gelukkig maar dat ze daar niet opnieuw huizen 
hebben gebouwd,’ zegt Elle. 
‘Anders hadden we nu geen geheim clubhuis gehad.’
Als ze aankomen bij de sloop, is het daar een drukte 
van jewelste. Bij de poort staat een cameraploeg van 
het lokale tv-station. De camera’s staan gericht op een 
lange, magere vrouw. Ze heeft een onvriendelijk hoofd 
en een haviksneus.
Wat verderop staat de eigenaar van de autosloperij wat 
beteuterd te kijken. Zijn twee waakhonden liggen sip 
grommend aan zijn voeten.
De Kerkhof Kids wurmen zich tussen nieuwsgierige 
toeschouwers door naar voren, om te horen wat de vrouw 
te zeggen heeft.
‘Mevrouw Houwelebeck,’ begint een journalist. 
Hij steekt zijn microfoon onder haar neus. 
‘U bent eigenaar van Smaak & Loos Conserven. 
Het verhaal gaat dat u de autosloop hebt overgenomen.’
‘Dat klopt,’ krast de zakenvrouw. Haar stemt klinkt 
als het geluid van nagels over een schoolbord. 
‘Dit autokerkhof is van mij.’



‘U hebt uw fortuin verdiend met ingeblikte groenten. 
Niemand had verwacht dat u een autosloperij zou 
gaan runnen.’

‘Dat wil ik ook niet,’ zegt mevrouw Houwelebeck. 
‘Er valt geen rooie cent te verdienen aan zo’n autokerkhof. 
Daarom laat ik ook per direct al deze autowrakken naar 
een milieuvriendelijk bedrijf voor recycling brengen. 
Daar zullen ze verwerkt worden tot voer voor geitjes van 
kinderboerderijen. 
Op de plek van dit autokerkhof zal een fabriek komen. 
Morgen, om twaalf uur precies, zal feestelijk de eerste heipaal 
geslagen worden. Over een maand moet de fabriek klaar zijn 
en zullen hier spruitjes ingeblikt gaan worden.’
Een spruiteninblikfabriek? De gedachte alleen al doet 

Ovi huiveren. Van spruitjeslucht krijgt hij de Brusselse 
schilfers, een huidaandoening die ongeveer zo voelt als 
spruitjes smaken.
‘Ik dank u voor dit gesprek, mevrouw Houwelebeck,’ 
zegt de journalist.
Hij loopt naar de oud-eigenaar van de sloop. 
De twee honden grommen.
‘Zo meneer, vertelt u eens: wat gaat u nu doen, 
nu u vervroegd met pensioen kunt?’
‘Met pensioen?’ herhaalt de sloper verbaasd.
‘Ja, mevrouw Houwelebeck zal u wel flink veel geld 
betaald hebben voor dit stukje grond.’
‘Ik heb helemaal niets gehad,’ zegt de man met een 
snik in zijn stem.
‘En dat is ook nergens voor nodig,’ breekt mevrouw 
Houwelebeck in. 
‘De grond is namelijk eigenlijk altijd al van mij geweest.’ 
Uit haar lange, zwarte jas haalt ze een papier tevoorschijn en 
ze wappert ermee voor de camera. 
‘Dit komt uit het archief van de gemeente. Er staat in dat ik 
de eigenaar van deze grond ben.’
‘Maar ik heb deze grond zeventien jaar geleden eerlijk van 
de gemeente gekocht,’ kermt de oud-sloper. 
‘Ik heb het toen met burgemeester Zout zelf geregeld...’
‘Als u er wat aan wilt doen, kunt u contact opnemen 
met mijn advocaat. Maar ik geef u weinig kans: 
hij is de duurste advocaat van Nederland. 
Die zorgt er toch wel voor dat ik gelijk heb.’



De arme man druipt met zijn twee honden af. 
De cameraploeg houdt het ook voor gezien en ze 
pakken hun spullen in.

‘Maar wat gaat er nu met ons geheime clubhuis gebeuren?’ 
vraagt Borre zich hardop af.
Het antwoord rijdt de straat in: een dertigtal vrachtwagens 
met trailers komt de autowrakken ophalen.
‘Dit kan toch zomaar niet?’ zegt Elle.
Borre haalt de walkietalkie, die ze van oud-agent Kops 
hebben gekregen, uit z’n kontzak. Hij drukt de knop in.
‘Hallo inspecteur, bent u daar? Over.’
‘Hier ben ik,’ kraakt de stem van Kops. 
‘Ik zie zojuist op het nieuws dat ze jullie geheime 
clubhuis gaan vermalen tot geitenvoer. Over.’
‘Daar bel ik ook voor. Weet u wat we daartegen 
kunnen doen? Over.’
‘Ik heb burgemeester Steltlopen al gebeld. Ook al is het voor 
de internationale veiligheid van belang dat jullie een geheim 
clubhuis hebben, hij kan er niets aan doen. Mevrouw 
Houwelebeck heeft een document uit het gemeentearchief. 
Daarin staat dat kavel 27, dat is de plaats waar de sloop op 
ligt, de erfenis van ene Eric von Bomber is. Mevrouw 
Houwelebeck heeft een stamboom laten zien waaruit 
blijkt dat zij de enige erfgenaam van die Von Bomber is. 
Ze heeft recht op die grond. Over.’
‘Eric von Bomber?’ zegt Borre verbaasd. 
‘Die heeft toch juist de boel gebombardeerd? Over.’

‘Het fijne weet ik er ook niet van,’ bromt Kops. ‘Ik stel voor 
dat jullie zelf even een kijkje in het gemeentearchief nemen. 
Iets anders weet ik er ook niet op. Over.’
‘Dat gaan we zeker doen,’ zegt Borre. ‘Over en sluiten.’

Met grote grijpers beginnen werklieden de autowrakken 
op de trailers te takelen.
‘Wel verdraaid,’ gromt Elle. ‘Ons clubhuis kunnen ze 
weghalen, maar van m’n radio/cd-speler blijven ze af! 
Die moet ik er nog snel uithalen.’
Ze klimt over het hek en klautert de berg autowrakken op, 
omhoog naar het busje. Kwaad gooit ze de schuifdeur open 
en stapt naar binnen.
Dan pakt een grijper met enorme, metalen vingers de 
autobus, met Elle erin, van de berg. Het geheime clubhuis 
slingert door de lucht. Elle houdt zich stevig aan de tafel vast. 
Het busje wordt op de trailer gekwakt en de vrachtwagen 
begint te rijden.
‘Elle, kom naar beneden!’ schreeuwt Radijs nog. 
Maar het is veel te hoog om te springen.
‘Ik zal geen geitenvoer van me laten maken,’ roept Elle. 
‘Maak jullie geen zorgen. Ik kom terug!’
Borre, Radijs en Ovi rennen achter de trailer aan, 
maar ze kunnen hem niet bijhouden. De vrachtwagen 
verdwijnt in de verte.
‘Laten we maar naar het gemeentearchief gaan,’ hijgt Borre. 
‘Misschien dat we daar nog iets vinden, iets wat ervoor 
zorgt dat alles weer zo wordt als het was.’



ARCHIVARIS MONGELDANS EN 
BURGEMEESTER STELTLOPEN

Borre, Radijs en Ovi komen na een stevige wandeling bij het 
gemeentehuis aan. Ze lopen de grote deuren door naar 
binnen en zien een ruime hal met loketten. Ze volgen de 
bordjes waar ‘archief ’ op staat. Een donkere gang door, 
een trap op, nog een gang door en weer een trap op, 
tot ze op de bovenste verdieping voor een deur staan.
‘Hier moet het zijn,’ zegt Borre.
Met zijn knokkels klopt hij een roffel op het hout. 
Met een piep gaat de deur op een kier. 
‘Ja?’ vraagt een kale man in een grijze trui. Op zijn borst zit 
een plastic plaatje gespeld: ‘M.P.B. Mongeldans – Archivaris’
‘Hallo,’ zegt Borre. ‘Wij zijn op zoek naar...’
‘Hebben jullie een afspraak?’ onderbreekt de man hem.
‘Eh... nee, maar het is heel dringend.’
‘Dat kan best, maar zonder afspraak kan ik jullie niet 
naar binnen laten.’
‘Bij wie kunnen we dan een afspraak maken?’
‘Bij de archivaris.’
‘Maar dat bent u toch, meneer Mongeldans?’ Borre wijst 
op het naamplaatje dat op de trui van de man gespeld zit.
‘Dat klopt,’ zegt de man.
‘Dan wil ik graag een afspraak maken om het archief 
te bekijken.’
‘Verzoek tot inzage in het archief dient schriftelijk 
ingediend te worden.’

‘Wat?’ Borre begrijpt niet wat de man zegt.
‘Dat je een brief moet schrijven waarin staat wanneer, waarom 
en hoe laat je het archief wilt bezoeken,’ legt de man uit.
Mopperend zoekt Borre in zijn zakken. Hij haalt een 
stompje vetkrijt en een papieren zakdoekje tevoorschijn. 
Met het krijtje schrijft hij op de zakdoek ‘We willen nu 
een afspraak’, en hij geeft het aan de archivaris.
‘Mogen we nu dan naar binnen?’ zucht hij.
‘Ik ben bang dat dat niet zal gaan.’
‘Maar ik heb toch een brief gegeven?’
‘Dat klopt. Maar u moet er rekening mee houden dat de 
behandeling van een verzoek en het antwoord daarop al 
snel zo’n vier tot vijf weken duurt.’
‘Maar zo lang kunnen we niet wachten!’
‘Nee, dan staat die fabriek er al,’ sputtert Ovi. 
‘En ben ik begroeid met de Brusselse schilfers!’
‘Het spijt me,’ zegt de man droogjes. ‘Regels zijn regels.’
‘Ik denk,’ bromt een lage, vriendelijke stem achter hen, ‘dat 
we voor deze ene keer wel een uitzondering kunnen maken.’ 
Het is de buikige burgemeester Steltlopen. ‘Ik bedoel: 
wanneer de veiligheid in gevaar is, kunnen we zo’n verzoek 
tot inzage archief best wat sneller afhandelen.’
‘Wat fijn, burgemeester,’ zegt Borre opgelucht.
‘De goede oud-inspecteur Kops had mij al gebeld dat jullie 
zouden komen,’ zegt de heer Steltlopen. 
‘Mongeldans hier zal jullie van dienst zijn. Succes!’
De archivaris kijkt de burgemeester even verbaasd aan. 
Nu ja, denkt hij dan. Dat zal dan wel.
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Borre, Radijs en Ovi stappen achter Mongeldans aan 
het archief in. Langs de muren staan kasten en nog eens 
kasten vol papieren. 
Als een kakkerlak scharrelt Mongeldans naar zijn bureautje.
‘Als jullie me nodig hebben, hoor ik het wel,’ zegt hij, niet 
erg bereidwillig om te helpen.
Maar Ovi heeft al een eerste vraag: ‘Weet u wat voor document 
mevrouw Houwelebeck heeft? Het document waaruit zou 
blijken dat zij recht heeft op de grond van de autosloop?’
‘Dat document over kavel 27?’ vraagt de archivaris. 

‘Daar heb ik haar een kopie van gegeven. Het origineel 
zit in kast 38, tweede la vanboven, map 16c.’
Als ze kast 38 gevonden hebben, trekken Borre, Radijs en 
Ovi alle mappen uit de tweede lade vanboven. In map 16c 
zit een vergeeld papier met een rode lakzegel erop.
‘Dat is het document van mevrouw Houwelebeck,’ 
zegt Mongeldans.
Ovi leest het voor: ‘Vertrouwelijk. Kavel 27, gelegen tussen 
kavel 26 en kavel 28, is bij ondertekening van deze verklaring 
voorgoed verloren aan de erfenis van Von Bomber.’
Het vergeelde vel is ondertekend met een onleesbare 
krabbel blauwe inkt.
‘Oké, dat klinkt heel officieel,’ zegt Radijs. 
‘Maar wat betekent dat?’
De archivaris bekijkt het gelige blad even.
‘Het betekent dat de gemeente kavel 27 niet mag bebouwen 
of verkopen, omdat deze grond van Von Bomber was, 
en aan zijn erfgenamen toebehoort,’ legt hij uit. 
‘Mevrouw Houwelebeck heeft mij haar stamboom laten 
zien. Daaruit blijkt dat zij de achterkleinnicht van Eric 
von Bomber is. Kavel 27 is dus van haar.’
‘Maar het is toch vreemd? Dat stuk grond was toch 
helemaal niet van Eric von Bomber? Hij heeft er juist 
bommen op gegooid!’
Ovi bekijkt het vergeelde document nog eens goed.
‘Hé, kijk nou,’ zegt hij dan opgewonden. ‘Er staat nog iets 
rechtsonder in de hoek!’ Hij knijpt zijn ogen samen om de 
kleine lettertjes te kunnen lezen.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


