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RODE LOKKEN

Het is zaterdagochtend, een uur of tien, elf. Wolken, zo grijs 
en zwaar als lood, ontkleuren de volle lengte en breedte van 
de hemel. De lucht is nat zonder dat het regent. Het is koud 
en guur en de straten zijn uitgestorven.
Uit het donker van een steegje stapt een man. Hij heeft 
wilde krullen en een mager gezicht. Hij zet de kraag van 
zijn zwarte, leren jasje overeind tegen de kille wind.
Waar zou ze kunnen zijn, vraagt hij zich af terwijl hij 
voortstapt. Waarom komt ze niet bij me terug? 
Lief, stom ding. Ik mis haar. Ik mis haar zo... 
Langs hem rijdt een cabriolet. Ondanks het slechte 
winterweer is de kap van de auto omlaag. De bestuurder 
is een wat dikke, patserige man. Naast hem zit een vrouw 
in een bontjas. Om haar hoofd is een zijden sjaaltje 
gebonden, waar rode lokken onder vandaan krullen. 
Met piepende remmen stopt de cabrio nog net op tijd voor 
een bejaard echtpaar, dat een zebrapad aan het oversteken is.
De man met de wilde krullen haalt uit de zak van zijn 
strakke, zwarte broek een panty tevoorschijn en trekt het 
ding over zijn hoofd. Hij neemt een aanloop en springt zo 
op de achterbank van de stilstaande auto.
‘Wat moet dat?’ roept de zonnebankbruine bestuurder 
kwaad en geschrokken. ‘Ga onmiddellijk m’n wagen uit!’
De man grijnst onder zijn panty en heeft dan plots een 
schaar in zijn hand. Hij rukt het sjaaltje van het hoofd van 
de vrouw en begint lange lokken rood haar af te knippen. 

De vrouw gilt het uit van angst.
De dikke bestuurder probeert de ongewenste kapper op 
zijn gezicht te slaan. Maar de man met de panty over zijn 
hoofd ontwijkt de vuistslag, knipt nog snel een bos krullen 
los en gaat er dan vandoor.
Hij rent de straat door en duikt vlug de donkere steeg in waar 
hij vandaan gekomen was. Hijgend staat hij stil en luistert. 
Nee, niemand volgt hem. Hij trekt de panty van zijn hoofd. 
In zijn hand houdt hij de bos rode lokken van de vrouw. 
Aandachtig bekijkt hij zijn oogst.
Nog maar één grote staart, denkt hij. Dan heb ik genoeg. 
Eén grote, of anders misschien twee kleintjes...



MET EEN SCHAAR NOG WEL

‘Ach, kijk hier nou toch,’ zegt Radijs. ‘Wat zielig!’ 
Ze wijst naar een poster die op een lantaarnpaal geplakt is. 
Boven de foto van een dikke, langharige kat staat in vette 
viltstiftletters ‘VERMIST’. Onder de foto staat: 
‘Ik ben mijn poes kwijt. Ze heet Olga en heeft een lange, 
zachte, rode vacht. Ik mis haar heel erg. Als u haar vindt, 
bel dan alstublieft naar 06-3494133.’

‘Zo, die is echt enorm,’ zegt Elle. 
‘Hoe kan je zo’n groot beest nou kwijtraken?’
‘Wat een boel kattenhaar,’ rilt Ovi. 
‘Ik krijg al jeuk als ik ernaar kijk...’
‘Allergisch zeker?’ vraagt Elle. Ze weet het antwoord al.

‘Heel erg allergisch zelfs,’ zegt Ovi. ‘Als ik een korte broek 
draag en een kat me één kopje tegen m’n blote onderbeen 
geeft, ziet het er binnen dertig seconden uit alsof ik een 
hele avondvierdaagse door brandnetels heb gewandeld.’
‘Lekker verhaal weer,’ zegt Borre, die het al bij zichzelf voelt 
kriebelen. ‘Kom, laten we doorlopen. Dit is geen weer om 
stil te staan.’
Borre, Radijs, Ovi en Elle zijn onderweg naar de kiosk. Daar 
gaan ze de zaterdagkrant kopen voor de vader van Radijs. 
Die zit namelijk thuis met een griepje en kan de krant 
daardoor niet zelf gaan halen. Als ze de krant netjes bij 
de patiënt hebben afgeleverd, kunnen ze de rest van de dag 
kaarten in het geheime clubhuis van hun geheime club, 
De Kerkhof Kids.
Ah, daar is het winkeltje. Terwijl Radijs binnen de krant 
koopt, wachten de anderen buiten. 
‘Hé Ovi,’ zegt Elle.
‘Ja, Elle?’
‘Ik ga jou zo meteen zo ontzettend hard trobben bij 
het schoppenslaan.’
‘Há há,’ lacht Ovi met nadruk. ‘Dan moet je eerst door 
m’n blok heen bosselen. En van bosselen bak jij geen hout.’
Elle kijkt naar Borre alsof Ovi onzin praat.
‘Hij heeft wel gelijk, hoor,’ zegt Borre. 
‘Trobben kun je als de beste, maar in bosselen ben je net 
zo slecht als ik in fraputen.’
‘Ja, dàààààg,’ zegt Elle geïrriteerd. Borre frapuut echt 
wel slechter dan zij bosselt.



Dan stapt Radijs naar buiten de grauwe straat op. 
De dikke zaterdagkrant heeft ze stevig opgerold onder 
haar arm gestoken.
‘Zo, deze even bij m’n vader droppen,’ zegt ze. 
‘En dan kunnen we eindelijk...’ 
Een man met een panty over z’n hoofd stapt vanuit het niets 
met ferme passen op Radijs af. Hij grijpt haar hardhandig 
bij haar schouder en haalt uit de zak van zijn leren jas een 
schaar tevoorschijn. De ijzeren punten blikkeren flets in 
het grijze licht.
In een reflex trekt Radijs de dikke, opgerolde krant onder 
haar arm vandaan en haalt uit naar het hoofd van de man. 

Ze raakt hem met een doffe klap in het gezicht. Hij slaakt 
een kreet, laat Radijs’ schouder los en grijpt naar zijn gezicht. 
Onder zijn vingers vlekt de panty rood. Een bloedneus? 
Een tand door z’n lip? Radijs slaat nog eens. Klats! 
Weer boven op zijn gezicht!
De man schreeuwt een schreeuw en gaat er dan als een 
haas vandoor. Nog voor De Kerkhof Kids goed en wel 
doorhebben wat er gebeurd is, is hij in een smal, donker 
steegje verdwenen. 
‘Gaat het?’ vraagt Elle bezorgd en geschrokken, maar toch 
ook onder de indruk van zo veel daadkracht.
‘Die kerel probeerde me te vermoorden!’ roept Radijs 
verontwaardigd uit. ‘Met een schaar nog wel!’
‘Die man is knettergek en levensgevaarlijk. Die moet 
zo snel mogelijk worden opgepakt,’ zegt Borre. 
‘Ik bel inspecteur Kops.’ 
Uit zijn kontzak haalt hij de walkietalkie, die ze van de 
oude oud-agent hebben gekregen. Hij drukt de knop in.
‘Hallo inspecteur Kops. Bent u daar? Over.’
Even ruist en kraakt het.
‘Ha die Borre,’ klinkt het dan. 
‘Hier ben ik. Zeg het maar. Over.’
Borre vertelt wat hun, en met name Radijs, 
zojuist is overkomen.
‘Ik zit net over die man te lezen in de krant,’ zegt Kops. 
‘Hij heeft al vier slachtoffers gemaakt. Over.’
‘Wat? Loopt er hier een viervoudig moordenaar door 
de straten?’



‘Het is geen moordenaar,’ legt de oud-agent uit. 
‘Hij knipt het haar van vrouwen af. O, wacht even, Borre. 
Er komt iets binnen op de telex. Prrrt prrrt. Ah, het zijn 
geen vier, maar vijf slachtoffers. Om half elf vanochtend 
heeft hij het haar van een vrouw in een cabrio gestolen. 
Wie gaat er nu ook met de kap omlaag rijden met dit weer? 
Maar goed, de politie zit op de zaak, dus ga er maar van uit 
dat het goed komt. Zo te horen kan die Radijs wel van zich 
afbijten. En jij hoeft je met dat kapsel van jou sowieso niet 
echt zorgen te maken, lijkt me. Oké, geniet van je weekend 
en over en sluiten.’
Borre steekt de walkietalkie terug in zijn kontzak. 
Het is toch altijd weer een genoegen om met die 
oude Kops te bellen.
Ondertussen is Radijs begonnen met de krant uitpluizen. 
Ze wil het fijne over haar aanvaller weten. Ze bladert door 
de rubrieken en leest hardop krantenkoppen voor: 
‘KAARSENFABRIEK TOT DE GROND TOE 
AFGESMOLTEN’, ‘GO AHEAD EGELS DOOR 
NAAR FINALE’ en ‘BEELDHOUWER RIK VONK 
MAAKT ALLEEN NOG MAAR PRUT’. Bij dat laatste 
artikel staat een afbeelding van een beteuterd kijkende 
kunstenaar met een bos wilde krullen. Radijs bladert verder. 
Ah, daar staat het: ‘VERKNIPTE HAARROVER SLAAT 
TOE’. Over twee pagina’s uitgesmeerd worden de verhalen 
van de vier aangevallen vrouwen uit de doeken gedaan. 
Bij ieder verhaal staat een kleurenfotootje van het 
slachtoffer voor en na de onvrijwillige knipbeurt. 

‘Valt jullie ook iets op?’ vraagt Borre, als hij de foto’s bekijkt. 
‘Die vrouwen hebben allemaal rood haar, net als Radijs!’
‘Dat kan geen toeval zijn,’ zegt Elle. ‘Zo veel mensen met 
rood haar zijn er niet. Niet meer, in ieder geval.’
‘      heeft anders nog een flinke bos,’ zegt Ovi. Hij wijst 
op een advertentie voor de première van Oostvruchten, 
de nieuwe film met de roodharige actrice Moniek van de 
Plas in de hoofdrol.
‘Die première is vanavond, met een groot feest in de 
bioscoop,’ weet Radijs.
‘Nou, als die “verknipte haarrover” zo verzot op rood 
haar is als ik denk,’ zegt Borre, ‘zal hij de staart van 
Moniek van de Plas vast ook willen afknippen. 
Het zou mij niks verbazen als hij vanavond weer toeslaat. 
Maar dan zullen wij er zijn om hem tegen te houden.’



DE PREMIÈRE VAN OOSTVRUCHTEN

Het is avond. Voor de bioscoop ligt een rode loper. 
Er staan massa’s mensen die een glimp van de sterren uit 
Oostvruchten willen opvangen. Beroemde mensen van film en 
televisie paraderen er lustig op los en fotografen klikken en 
flitsen met hun camera’s. Maar het grote wachten is op de 
hoofdrolspeelster van de film: Moniek van de Plas.
Borre, Radijs, Ovi en Elle staan vooraan, zodat ze alles goed 
in de gaten kunnen houden. De verknipte haarrover hebben 
ze nog niet gezien.
Dan rijdt er een lange, witte limousine voor. Een man in een 
deftig, zwart pak doet het portier open en Moniek van de 
Plas stapt elegant de rode loper op. 

Ze heeft een prachtige galajurk aan. Het toegestroomde 
publiek juicht. De fotografen roepen haar naam en flitsen 

nog feller dan daarvoor. De actrice zwaait naar de mensen. 
Haar rode haar zit in een wuivende paardenstaart.
Dan springt plots de man met de panty naar voren. Niemand 
heeft gezien waar hij vandaan kwam. Met één knip van zijn 
schaar knipt hij de staart van Moniek van de Plas af. 
Die grijpt naar haar hoofd en begint meteen hard te blèren.
De verknipte haarrover zet het, met de rode buit in zijn 
hand, op een lopen. De fotografen hebben het te druk met 
het fotograferen van de huilende actrice om achter de dader 
aan te gaan en ook het toegestroomde publiek wil geen 
seconde missen van dit persoonlijk drama en tranendal.
De Kerkhof Kids daarentegen zetten meteen de 
achtervolging in. De man kijkt door zijn panty over zijn 
schouder. O nee toch, daar heb je dat kind dat zo hard kan 
slaan weer, denkt hij. Borre, Radijs, Ovi en Elle rennen zo 
hard als ze kunnen. Langzaam beginnen ze op de haarrover 
in te lopen. Maar als ze hem bijna hebben, springt hij op een 
fiets en zwabbert er dwars door het verkeer vandoor.
Er klinkt een ratelend geluid. Het is een dorre tak die tussen 
het frame en de spaken van de fiets van de haarrover steekt. 
De Kerkhof Kids kunnen hem niet bijhouden, maar horen 
het geratel tegen de muren van de huizen galmen. Dan slaat 
hij linksaf en rechtsaf, steeds smaller wordende straatjes in. 
‘Daarheen,’ wijst Borre. ‘Het geratel echoot uit die straat!’
Ze rennen over de keien en volgen het geluid, dieper en 
dieper een oude buurt in. Maar dan stopt het geratel. Het 
is stil en ze zien de haarrover niet. Ze zoeken nog een paar 
straatjes af, maar tevergeefs: ze zijn hem kwijt.



DE VERMISTE MUZE

Als Borre, Radijs, Ovi en Elle teleurgesteld weer 
huiswaarts lopen, ziet Elle een fiets tegen een oud huis 
geparkeerd staan. Uit het frame steekt een bladerloze tak.
‘Hier moet hij afgestapt zijn,’ zegt Borre. 
‘Die verknipte haarrover is nog niet van ons af.’
Een van de raampjes van het oude huis staat open. 
Er schijnt een zwak, onregelmatig licht door naar buiten.
Stilletjes sluipen De Kerkhof Kids naar het raam en 
gluren naar binnen.
Ze zien een grote, door enkele kaarsen verlichte ruimte. 
Grillige vormen gehouwen uit steen staan her en der en 
slaan lange schaduwen op de betonnen vloer. Er liggen 
overal beitels, hamers en lege wijnflessen.
In het verste hoekje van de ruimte zit de haarrover op een 
krukje. Het licht van de kaarsen is te zwak om zijn gezicht 
goed te kunnen zien. Op zijn schoot zit een enorme, 
roodharige kat. De man aait het dier. Hij lijkt heel rustig, 
maar springt dan ineens van zijn kruk op en schreeuwt: 
‘Onding! Nutteloos niksding!’
Ziedend van woede slingert de haarrover de poes aan 
haar staart in de rondte.
‘Wat een dierenbeul,’ gromt Elle.
Het volgende moment laat de man de kat los en het dier 
vliegt in een rechte lijn, door het open raam naar buiten, 
zo in Ovi’s gezicht. ‘Wàààààh!’ gilt hij. 
‘Kattenhaar in m’n gezicht! Nee! Nee! De horror!’

‘Dat is helemaal geen echte kat,’ zegt Borre, die het 
levenloze ding bekijkt. ‘Het is een neppert. Het is een 
poes van ijzerdraad en... en rood haar!’
De haarrover hoort Ovi’s geschreeuw en stormt naar buiten.
‘Wat moet dat hier?’ roept hij uit.
Het gele licht van een lantaarnpaal schijnt op het gezicht 
van de man, die nu geen panty over zijn hoofd draagt. 
Waar kent Radijs dat gezicht toch van?
‘Hé, maar u bent Rik Vonk,’ zegt ze dan. 
‘Die beeldhouwer over wie ze in de krant schrijven 
dat hij alleen nog maar prut maakt.’

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


