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BRANDEWIJN VERMIST VERMIST

Borre, Radijs, Ovi en Elle zitten in het busje op de sloop, het 
geheime clubhuis van hun geheime club, De Kerkhof Kids. Ze 
spelen net een pot schoppenslaan, als de walkietalkie, die ze van 
oud-agent Kops hebben gekregen, begint te ruisen en te kraken.
‘Hallo Borre, ben je daar? Over,’ klinkt het uit Borres kontzak.
Borre haalt het apparaat tevoorschijn en drukt de knop in.
‘Hier Borre, inspecteur Kops. Zegt u het maar. Over.’
‘Ik heb weer eens een klus voor jullie,’ zegt de oud-agent. 
‘Ik kreeg zojuist een brief van Het Bureau Ter Opsporing 
Van Hen Die Verdwenen Zijn. Ze hebben hulp nodig bij een 
vermissingszaak en het heeft haast, want hoe langer iemand 
kwijt is, hoe kleiner de kans dat je hem nog terugvindt.’
‘Haast? Maar waarom sturen ze dan een brief? Bellen of 
e-mailen is toch veel sneller?’
‘Het Bureau Ter Opsporing Van Hen Die Verdwenen Zijn is 
een ietwat ouderwetse instelling,’ zegt Kops. ‘Ze gaan niet erg 
met hun tijd mee. Misschien dat ze daarom ook nooit iemand 
terugvinden. Enfin, ze vroegen me jullie op de verdwijning van 
Brandewijn Vermist te zetten.’
‘Vermist wordt vermist?’ gniffelt Borre.
‘Het zou grappig zijn, ware het niet dat het om een 
mensenleven gaat,’ zegt Kops ernstig. ‘Mevrouw Vermouthaan, 
de huishoudster van Brandewijn Vermist, verwacht jullie in het 
huis van Vermist. Het adres is Geutelaan 123. Succes en over en 
slie-sla-sluiten.’

Een kwartiertje later – Geutelaan 123 is maar een kort stukje 
vanaf het autokerkhof – staan De Kerkhof Kids voor een 

statige villa. Elle lelt aan de trekbel. Klingelingeling! Er klinken 
pantoffelvoetstappen op marmer en de deur gaat open.
‘Hallo kinders,’ groet een oudere vrouw in een zwarte jurk met 
een wit schort voor. ‘Zijn jullie van Het Bureau Ter Opsporing 
Van Hen Die Verdwenen Zijn?’
‘Nee, wij zijn De Kerkhof Kids,’ zegt Borre. ‘Maar wij zijn wel 
door Het Bureau Ter Opsporing Van Hen Die Verdwenen Zijn 
gestuurd om de vermissing van Brandewijn Vermist op te lossen.’
‘Kom binnen,’ zegt de huishoudster en ze gaat het viertal voor, 
een donkere gang in. Aan de muren hangen schilderijen van 
streng kijkende mannen in blauwe uniformjasjes met koperen 
knopen. In de paraplubak staan speren.
‘Dit is de studeerkamer van meneer,’ zegt mevrouw 
Vermouthaan. Ze draait een sleutel krakend om in een 
roestig slot en de zware, eikenhouten deur gaat open.
Langs de muren staan kasten die van de grond tot aan het 
plafond vol staan met boeken. In een hoek, onder een grote 
glazen stolp, staat een opgezette dodo. In het midden van 
de kamer staat een bureau zo groot als een roeiboot. Op het 
bureau staat een globe in smoezelige bruintinten naast een 
ingelijste zwart-witfoto van de rockster Jack Migger.
‘Meneer Vermist is precies een week geleden verdwenen,’ zegt 
de huishoudster. ‘Hier heb ik hem voor het laatst gezien. Dat 
is niet zo gek; als hij niet lag te slapen of in een ver land op reis 
was, zat hij hier te schrijven en te studeren, uren achtereen.’
‘Ging meneer Vermist vaak op reis?’ vraagt Borre.
‘Heel vaak. Hij bestudeerde primitieve volkeren en schreef over 
hen. Laatst nog was hij bij de Vuurwaterstam in Rijkos Kustos. 
De dag na zijn verdwijning kreeg ik een ansichtkaart van hem. 
Toen was meneer zelf alweer twee dagen thuis, maar ja, de post 
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uit Midden-Indiamerika doet er altijd lang over.’
Ze laat De Kerkhof Kids de ansichtkaart zien. Er staat een 
kleurige foto van een boom vol leguanen op.
‘Is meneer Vermist niet gewoon op reis?’ vraagt Radijs.
‘Nee, zeker niet,’ zegt de huishoudster. ‘Meneer zei het altijd 
als hij op reis ging. Hij zou nooit weggaan zonder het mij te 
vertellen. Er moet hem iets overkomen zijn.’
‘Laten we deze studeerkamer grondig onderzoeken,’ stelt Ovi 
voor. ‘Als je iets kwijt bent, moet je altijd eerst zoeken op de 
plek waar je het voor het laatst gezien hebt.’
‘Je denkt toch niet dat Vermist hier ergens tussen de boeken 
verstopt zit?’ grapt Elle.
‘Natuurlijk niet, maar we vinden hier vast een aanwijzing die 
ons verder helpt.’
Borre blaast van dichtbij warme adem tegen alles wat maar kan 
beslaan in de hoop vreemde vingerafdrukken in de condens te 
ontdekken. Radijs pluist de paperassen op en in het bureau uit. 
Misschien dat daar iets tussen zit? Met een pincet kamt Ovi het 
tapijt uit en bekijkt de gevonden haren en huidschilfers onder 
een microscoop. Er zit niets bij wat niet van meneer Vermist, 
mevrouw Vermouthaan of de dodo is. Elle bladert intussen door 
een zeer interessant boek over reuzenpissebedden.

‘Ha… ha… niks!’ niest Ovi van al het stof. ‘Drie uur technisch 
onderzoek en ha… ha… helemaal ha… ha… niks!’
‘Jullie geven het toch niet op?’ vraagt mevrouw Vermouthaan.
‘Zeker niet,’ zegt Borre. ‘Maar zonder ook maar één enkele 
aanwijzing wordt het wel lastig.’
‘Het opsporen van meneer Vermist zal langer duren dan 
gedacht,’ zegt Ovi.

‘Ik zal Het Bureau Ter Opsporing Van Hen Die Verdwenen Zijn 
een brief schrijven dat het nog wel even gaat duren,’ zegt Borre.
Hij krabbelt het bericht op een velletje lijntjespapier en vouwt 
het in een envelop waar hij het adres op zet.
‘Ik heb een postzegel nodig,’ zegt Borre.
‘Ik heb een velletje in het bureau zien liggen,’ zegt Radijs. ‘In de 
bovenste la.’
Borre trekt de la open. Boven op een stapel notitieboekjes ligt 
inderdaad een velletje postzegels. Er staan fleurige plaatjes van 
bloeiende cactussen op. Er is er nog maar één gebruikt. Borre 
scheurt naast het lege hoekje een zegel los, likt eraan en plakt 
hem op de envelop.
‘Wachten jullie hier, terwijl ik de brief post?’ vraagt hij. ‘Ik ben 
zo terug. Er staat hier om de hoek een brievenbus.’
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KUS DE BRIEVENBUS

Borre stapt de deur uit, op weg naar de brievenbus. Het tintelt 
plots een beetje in zijn hoofd. Wat een licht. Hij knippert met 
zijn ogen.
‘De zon schijnt fel,’ mompelt hij. ‘De zon schijnt fel voor januari.’
Hij kijkt naar zijn voeten. Tussen de stoeptegels groeien 
plantjes, heel groen. Kleine knopjes springen open en bloeien 
rood, oranje, geel.
Borre schudt zijn hoofd. Woesj woesj woesj.
Hij stapt de hoek om en staat in een straatje met aan 
weerszijden bungalowhuisjes van felgekleurd beton met 
goudbruin verroeste golfplaten daken.
Gek, ik kan me niet herinneren dat het er hier zo uitzag, denkt 
Borre. Zijn gedachten galmen grappig in zijn hoofd. Alsof hij ze 
hardop in een badkamer vol lachspiegels denkt.
Borre grinnikt. Wiela woeloe walla weerklinkt het.
De huisjes worden van alle kanten overwoekerd door lang gras, 
bomen en planten.
Wat een zon en wat een groen, denkt Borre. Wauwzer, wat een 
prachtdag. Tralapompidee!
In slome sprongen – zoals op de maan – loopt hij met de brief 
voor Het Bureau Ter Opsporing Van Hen Die Verdwenen Zijn 
naar de brievenbus.
De brievenbus tuit de lippen van haar gleuf. ‘Kus de 
brievenbus,’ rijmt ze met haar zoenmond. ‘Kus de brievenbus.’
‘Hi hi hi hi,’ giebelt Borre. Wapoe wapoe wapoe, galmt het.
‘Je maakt me verlegen,’ zegt hij. Zijn voeten blijven stuiteren. 
‘Kus de brievenbus,’ zegt de brievenbus nog eens. ‘Kus de 
brievenbus.’

‘O-wo-wo kee-jee-jee,’ lacht Borre. ‘Daar aar-aar-aar komt-ie!’
DENG!
Borre ligt op de grond. Met zijn ogen dicht ziet hij sterretjes. 
Hij doet zijn ogen open. Met zijn ogen open ziet hij ook 
sterretjes. Sterretjes van witter dan wit licht, die salto’s springen 
en radslagen draaien.
Hij schudt zijn hoofd weer. Woesj woesj woesj wrappa.
‘Dat was me een smakkerd!’ hoort Borre iemand met een lage 
stem zeggen.
Borre wrijft de sterren uit zijn ogen.
De brievenbus heeft geen kusmond meer. Ze is weer gewoon 
een levenloze bak waar je post in gooit.
‘Heb je je pijn gedaan?’ vraagt een leguaan die op de brievenbus 
ligt te zonnen.
Het reptiel ziet eruit alsof hij een miljoen jaar geleden werd 
gebakken in een oven vol woestijnhitte. Zijn lijf lijkt van stoffig 
grijze klei. Zijn lange staart en de stekels op zijn rug kruimelen.
Borre wrijft over zijn neus.
‘Wie ben jij?’ vraagt hij.
‘Ik ben Iggy,’ zegt de leguaan. ‘Wat kom je hier doen, Borre?’
‘Hoe weet je hoe ik… Ach laat ook maar,’ zegt Borre, die 
opeens begrijpt dat logisch nadenken onzin is. ‘Ik kom een 
brief posten.’
‘Over Brandewijn Vermist?’
‘Inderdaad,’ zegt Borre. ‘Heb je hem gezien?’
‘Een week geleden,’ zegt Iggy. ‘Volg de mieren. Hij is die kant 
opgegaan.’
‘De mieren?’ Borre kijkt naar de grond.
Een stroom groene snippers krioelt over de stoep. Borre gaat op 
zijn knieën zitten om het van dichterbij te kunnen zien. 
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De groene snippers zijn stukjes boomblad. Ze worden gedragen 
door mieren. Ze lopen er allemaal dezelfde richting mee uit.
‘Volg de mieren met de bladeren op hun rug tot je er blaren 
van op je voeten krijgt en je vindt die Brandewijn Vermist die 
je zoekt.’
De leguaan zwaait met de flap dor vel onder zijn kin bij wijze 
van afscheid en is dan verdwenen.

‘Borre neemt er wel de tijd voor,’ zucht Elle. Ze kijkt op haar 
horloge. ‘Die brievenbus is hier vlak om de hoek en hij is al 
bijna een kwartier weg.’
‘Zou hij de verkeerde kant op zijn gelopen?’ vraagt Radijs.
‘Laten we maar even gaan ha… ha… kijken waar hij ha… 
ha… blijft,’ niest Ovi. ‘Dan zijn we ook even dit stofnest uit. 
Hatsjoe!’
Het drietal stapt naar buiten en slaat de hoek om, 

de druilerige straat in. Het is maar smerig weer. 
Precies tussen mist en miezer in. Alles is grijs.
‘Daar staat de brievenbus,’ wijst Ovi.
‘En daar ligt Borre!’ roept Radijs geschrokken uit.
Ze rennen naar hem toe.

Borre volgt het spoor van boomblaadjesdragende mieren het 
oerwoud in. Om hem heen kronkelen bomen hoog en groen de 
lucht in. Hij stapt over boomwortels heen. Zijn voeten zuigen 
zich vast in de rode blubber. Met luide plop-plop-ploppen trekt 
hij ze weer los.
‘Het is hier zo’n natte bedoening,’ zegt Borre hardop tegen 
zichzelf, ‘dit moet wel een regenwoud zijn.’
Hoe verder Borre de mieren het regenwoud in volgt, hoe 
dichter de bomen, struiken en planten op elkaar groeien en hoe 
donkerder het wordt. Overal klinken geluiden: het gekwetter 
van vogels, het gekwaak van kikkers en padden en het tjirpen, 
tjarpen en tjorpen van krekels, krakels en kroekels.
BROEWOEWOE, klinkt het. BROEWOEWOE!
Het kaatst terug van de natte basten van de bomen.
BROEWOEWOE! BROEWOEWOE!
Het lijkt van alle kanten op Borre af te komen. Hij duikt ineen.
‘Wat zijn dat?’ bibbert hij. ‘Tijgers? Leeuwen? Jaguars? 
Poema’s?’ 
BROEWOEWOE!
‘Ze sterven van de honger, dat hoor je zo. Ze komen me 
opvreten!’
BROEWOEWOE!
Hoog boven Borre zitten twee papegaaien – een rode en een 
blauwe – op een tak.
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‘Kijk hem nou,’ zegt de rode.
‘Wat een bange poeperd,’ zegt de blauwe. ‘Ha ha!’
‘Die is vast nooit eerder in een tropisch regenwoud geweest,’ 
zegt de rode.
‘Volgens mij heeft hij zelfs nog nooit een zondagse 
boswandeling gemaakt,’ lacht de blauwe. ‘Die is nooit verder 
gekomen dan het parkje om de hoek!’
BROEWOEWOE!
‘Ik vind het een beetje zielig, hoor,’ zegt de rode. ‘Kijk dat jong 
eens rillen van de schrik. Ik ga het hem vertellen.’
‘Maar dan is hij niet bang meer,’ zegt de blauwe 
verontwaardigd. ‘Dan is de lol eraf.’ 
‘Wat ben je toch een draak,’ zegt de rode en hij stapt van de tak.
De papegaai cirkelt naar beneden en landt voor Borre, die 
paniekerig om zich heen kijkt van welke kant de tijgerbeesten 
hem zullen aanvallen.
‘Hé, vogel,’ zegt de papegaai. ‘Wat maak jij je druk?’
BROEWOEWOE, klinkt het weer. Borre verkrampt.
‘Hoor je ze niet?’ siddert hij. ‘Die leeuwen, of wat het ook zijn?’
‘Het zijn brulapen.’
‘Brulapen?’ herhaalt Borre, die niet gerustgesteld is. ‘Zijn dat 
een soort mensetende gorilla’s?’
‘Het zijn kleine aapjes die groots kunnen brullen. Ze zitten 
goed verstopt, hoog in de bomen, zodat je ze niet kunt zien. 
Maar wacht, hier heb ik een plaatje…’
De papegaai trekt een dierenencyclopedie uit zijn binnenzak en 
slaat die open bij de B van brulaap.
‘Best guitig, nietwaar?’ zegt de rode vogel. Hij wijst een plaatje 
van een pluizig zwart aapje aan. ‘En ze eten blaadjes en fruit, 
geen mensen.’

‘Dat is een hele opluchting,’ murmelt Borre.
Hij ligt op de stoep voor de brievenbus. In zijn hand houdt 
hij de brief aan Het Bureau Ter Opsporing Van Hen Die 
Verdwenen Zijn vast. Elle schudt hem door elkaar.
‘Word nou wakker, Borre!’ roept ze paniekerig in zijn gezicht.
‘Hij heeft zich flink gestoten,’ zegt Radijs en ze wijst op de bult 
die boven zijn linkeroog zwelt.
Elle schudt nog eens: ‘Borre, word nou wakker, alsjeblieft!’
‘Bedankt, meneer de papegaai,’ mompelt Borre. ‘Ik ga weer 
verder, de mieren achterna…’
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WILD SPARTELENDE BOOMSTAMMEN

De rode papegaai fladdert terug de boom in.
‘Zo, brave borst,’ zegt de blauwe papegaai als zijn vriend weer 
naast hem op de tak zit, ‘heb jij je goede daad voor vandaag 
weer gedaan?’
De rode papegaai negeert deze spottende opmerking. Hij kijkt 
omlaag en ziet Borre het mierenspoor verder volgen.
‘Kom, we vliegen met hem mee,’ zegt hij dan.
‘Wat?!’ krauwt de blauwe uit.
‘Hij zal onze hulp vast nog eens nodig hebben.’
‘Ónze hulp?’
‘Ja, ónze hulp,’ zegt de rode. ‘Waarom moet je altijd doen alsof 
je onaardig bent?’
‘Maar ik bén onaardig!’
‘Klets niet. Ik ken je toch. Je bent hartstikke aardig. Kom op.’
‘Maar ik zit net zo lekker.’
‘Jij zit altijd lekker. Een beetje beweging zal je goed doen.’
‘Wil je soms zeggen dat ik dik ben?!’
‘Nou…’
‘Ik wil het niet horen,’ bromt de blauwe. Hij slaat zijn vleugels 
uit en vliegt samen met zijn rode vriend achter Borre aan, maar 
wel zo hoog, boven het gebladerte, dat Borre ze niet ziet.
De mieren marcheren voor Borre uit. Hij hoort iets ruisen. Als 
hij verder loopt, verandert het ruisen langzaam in klateren en 
dan staat hij aan de rand van een plas. Aan de ene kant stort 
een waterval naar beneden. Aan de andere kant kabbelt een 
traag stromende rivier.
De mieren lopen een stukje langs de rivieroever en klimmen dan 
op een smal, omgevallen boompje en steken zo de stroom over.

Hoe kom ik nu aan de overkant, vraagt Borre zich af. Dat 
boompje is zo smal en glibberig van het slijmmos, je moet 
professioneel koorddanser zijn om zonder natte kleren de 
overkant te halen. Bovendien zou ik op een stel mieren moeten 
gaan staan en het is niet netjes om je gidsen te vertrappen. En 
zwemmen doe ik niet. Misschien zitten er piranha’s in het water.
‘Die rivier komt-ie never nooit niet over,’ zegt de blauwe 
papegaai, Borre van boven beziend.
‘Als hij verstandig is, gaat hij terug,’ zegt de rode.
‘Is hij niet,’ zegt de blauwe.
‘Volgens mij geeft hij het op,’ zegt de rode. ‘Hij loopt verder 
stroomafwaarts.’
‘Ik weet niet wat hij van plan is,’ zegt de blauwe, ‘maar dit 
gaat niet goed! Kijk wat er in het water ligt!’
‘Kra!’ krauwt de rode van schrik. ‘Snel, voordat het te laat is!’
De papegaaien duiken naar beneden.
Borre heeft in de rivier vier boomstammen zien drijven.
Op school ben ik de beste in apenkooien, denkt hij, dus dit 
moet ook wel lukken. Hij springt op de eerste boomstam. 
Zodra hij er met een voet op landt, begint de stam wild te 
spartelen. Borre zet af en landt met zijn andere voet op de 
tweede boomstam, die vervaarlijk met zijn staart zwiept.
Wat zijn dit voor boomstammen, flitst het door Borres hoofd 
als hij razendsnel naar de derde springt. Hij ziet de vierde 
boomstam zijn kop uit het water oprichten. De enorme kaken 
gaan van elkaar, wijd open, rijen lange scheurtanden, klaar voor 
een lekker hapje.
Net voordat Borre in de opengesperde krokodillenmuil 
dreigt te verdwijnen, wordt hij door scherpe klauwtjes bij 
zijn armen gegrepen.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


