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DIKKE MOEDERVLEK

‘Majoor Speer. Hier professor Wildeman. Ontvang je mij? Over.’
‘Hier Jefke Speer. Ik ontvang u luid en duidelijk. Over.’
‘Jefke, hoe is de Goudrenet eraan toe? Over.’
‘De raket is tiptop in orde. Gisteren spoelde het toilet niet 
door, maar dat was met de plopper zo verholpen. Ik denk dat 
het door dat vloeibare ruimtevoedsel komt, daar krijg ik…’
‘Juist, Jefke, fijn te horen dat de Goudrenet de reis zo goed 
doorstaat. Ben je zelf ook tiptop in orde? Over.’
‘Nou, door dat vloeibare ruimtevoer heb ik een beetje last van…’
‘Ja ja, en verder?’
‘Verder prima. Het afgelopen uur op de automatische piloot 
gevlogen, zodat ik even een dutje kon doen. Nu overgeschakeld 
op handmatige besturing. Ben helemaal fris voor de landing. 
Vertraag naar tweemaal de snelheid van het licht.’
‘Zie je maan Zespri al, Jefke?’
‘Die zit nog achter planeet Galia. Als uw berekeningen 
kloppen, komt ze over exact twaalf seconden tevoorschijn. 
Ik vertraag verder, naar anderhalf maal de snelheid van het 
licht… Eenmaal de snelheid van het licht… Daar is ze. Ik zet 
de landing in. Goede grutten, wat blinkt dat ding. M’n ogen 
tranen ervan.’
‘In het dashboardkastje ligt een zonnebril, Jefke.’
‘Het dashboardkastje voelt leeg, professor.’
‘Leeg?’
‘Wat een fel kreng, die maan. Ik word verblind. Ik zie niets.’
‘Blijf rustig, Jefke.’
‘Maar hoe moet ik nu landen als ik niets zie? 
Dit gaat niet goed. Ik kan m’n meters niet lezen. 

Hoe snel ga ik? Hoe dichtbij ben ik?’
‘Jefke, blijf…’
‘Dit gaat niet goed! Dit gaat niet goed! Mama! Mam…’
‘Jefke? Ben je daar nog? Over.’
‘…’
‘Jefke?’

Twintig jaar later speurt inspecteur Kops met zijn sterrenkijker 
de hemel af. Astronomie is namelijk – naast modderworstelen 
en graancirkels maken – een hobby van de oud-agent.
‘Kijk aan,’ mompelt hij met zijn oog tegen de lens gedrukt, 
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‘het sterrenbeeld De Grote Beer, of Ursa Major, zoals de 
Latijnen zo mooi zeggen. En daar, zijn kleine broertje, de 
Ursa Minor. En tussen hen in strekt zich Draco, de Draak. 
Maar hé, wacht eens even…’ Kops stelt scherp om beter te 
kunnen zien. ‘Ik wist niet dat dat beest zo’n dikke moedervlek 
op zijn rug had. Wat een felle ster.’
De oud-agent trekt zijn astronomie-encyclopedie uit de 
boekenkast, bladert tot hij bij de D is en vindt een kaart van 
het sterrenstelsel.
Hier staat die ster niet bij, denkt Kops. Hij kijkt nog eens door 
de sterrenkijker. Maar hij staat toch echt aan de hemel. Zou ik…?

‘Ik heb een ster ontdekt!’
‘Inspecteur Kops,’ praat Borre slaperig in de walkietalkie, ‘het 
is half drie ’s nachts.’
‘Nou en?! Ik heb een ster ontdekt!’
‘Fantastisch,’ gaapt Borre, ‘maar laten we er morgenochtend 
verder over praten. Ik ga nu weer slapen. Over en sluiten.’

‘Hallo Borre? Ben je daar? Over.’
Borre kijkt op de wekker.
‘Inspecteur, het is pas zes uur! Toen ik “morgenochtend” zei…’
‘Geen tijd voor gemiep,’ zegt Kops. ‘Het is een noodgeval!’
‘Noodgeval?’
‘Ik heb géén ster ontdekt.’
‘Maar dat is toch geen noodgeval?’
‘Ik bedoel,’ zegt de oud-agent, ‘wat ik ontdekt heb, is geen 
ster. Kom met De Kerkhof Kids zo snel mogelijk naar het 
Koninklijk Astronomisch Instituut aan de Ooftlaan. Ik ben 
daar. Over en sluiten.’ 

BLINDE MONSTERS

Twintig minuten later staan Borre, Radijs, Ovi en Elle voor 
het statige pand van het Koninklijk Astronomisch Instituut. 
De slaap zit nog in hun ogen. Alleen Ovi – die dol is op 
astronomie – is opvallend fris. Hij drukt op de bel.
Kops doet open en brengt ze naar een grote, ronde zaal. Door 
een brede gleuf in het koepeldak steekt een sterrenkijker zo 
groot als een treinstel naar buiten. Bij de kijker staan drie al 
wat oudere heertjes. Kops stelt ze voor: ‘Dit zijn professor 
Pisang, doctor Frankentaler en de wereldberoemde astronoom, 
meneer Zomerkoning.’ 
‘Goed dat jullie er zo snel konden zijn,’ zegt professor Pisang. 
‘We zitten met een reusachtig probleem.’
‘Het zit zo,’ zegt doctor Frankentaler, ‘wat meneer Kops ontdekt 
heeft, is geen ster, maar een brok geel glimmend metaal.’
‘Geel glimmend metaal?’ vraagt Ovi.
‘Goud,’ zegt professor Pisang. ‘Een meteoor van goud.’
‘En deze is zo groot als de stad Retteketettekerdam,’ 
zegt meneer Zomerkoning. ‘Hij komt met een snelheid van 
honderdduizend kilometer per uur recht op de aarde af. 
Volgens onze berekeningen slaat de meteoor over precies 
vierentwintig uur in, boven op het broodarme woestijnland 
Dadelonië. Door de klap zullen overal op aarde mensen van 
hun stoel en uit hun bed vallen. Maar erger nog is dat alle 
Dadeloniërs door de meteoor verpletterd zullen worden.’
‘Wat verschrikkelijk,’ zegt Elle.
‘Maar het komt goed,’ zegt Kops, ‘want jullie gaan Dadelonië 
redden.’
‘Wat?!’
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‘Jullie brengen iedere zaak tot een goed einde. 
Dus waarom deze niet?’
‘Maar hoe dan?!’

Tringeldingeldong!
‘Dat zal de heer L. Star zijn,’ zegt professor Pisang en hij 
loopt naar de deur.
‘Hallo’tjes luitjes,’ groet de kalende man die binnenstapt. Zijn 
krijtstreepjespak knelt om zijn ronde lijf. ‘Ik ben Star, directeur 
van Jona Gold, gespecialiseerd in goudwinning op onmogelijke 
plekken.’ Hij houdt zijn gouden zonnebril op, ook al schijnt 
binnen de zon niet. ‘Wij halen goud uit de diepzee, waar alleen 
blinde monsters zich wagen. En in vulkanen uit kokende lava 
die zo heet is, dat je er een diamant in kunt gaar stoven. We 
zijn zelfs in de ruimte geweest! Maar laat me nu die meteoor 
eens zien…’ Hij duwt Zomerkoning opzij en drukt een oog 
tegen de kijker. ‘Zo, da’s een knoeperd! Tjonge jonge jonge…’
‘L. Star heeft zoals jullie horen verstand van goud én ruimte-
reizen,’ zegt Pisang. ‘En hij heeft toevallig nog een raket staan.’
‘Die meteoor is minstens tienduizendmiljard euro waard,’ 
roept Star uit. Hij wrijft in zijn handen.
‘Zouden we uw raket mogen lenen?’ vraagt doctor Frankentaler 
op de man af.
‘De Goudrenet 2?’ vraagt L. Star. ‘Waarom?’
‘We willen de meteoor tegemoet vliegen, erop landen en met 
stuwraketten zijn koers veranderen.’
‘Maar dan vliegt al dat goud aan onze neus voorbij!’
‘Als we niets doen, zullen alle Dadeloniërs sterven.’ 
‘Begrijp me goed, doctor,’ zegt Star, ‘ook ik ben zeer begaan 
met die arme Dadeloniërs, maar tienduizendmiljard euro, 
dat is een boel geld…’
‘U stelt dus voor om niets te doen?’ zegt professor Pisang. 
‘U wilt de Dadeloniërs aan hun lot overlaten? En er vervolgens 
zelf met het goud vandoor gaan? Dan zijn wij uitgepraat!’
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‘We zoeken wel iemand anders met een ruimteraket!’ zegt 
doctor Frankentaler.
‘Jongens, jongens,’ lacht L. Star ongemakkelijk. ‘Het, eh… was 
maar een grapje. Ik zal de Goudrenet 2 gereed laten maken. 
Wie gaan erin vliegen?’
‘Zij,’ zegt Kops en hij wijst naar De Kerkhof Kids.
‘Wat?!’ roepen die uit. ‘Is dit niet meer een klus voor ervaren 
astronauten?!’
‘De Goudrenet 2 is twintig jaar oud,’ zegt Star. ‘De astronauten 
van nu weten net zo min als jullie hoe ze ermee moeten vliegen. 
Bovendien is het niet zo moeilijk. Komen jullie mee? Mijn 
chauffeur brengt ons direct naar de raketbasis.’
Borre, Radijs, Ovi en Elle kijken elkaar aan. Moeten zij nu in 
de ruimte Dadelonië gaan redden?
‘Hop, hop,’ zegt L. Star. Hij rinkelt met zijn gouden horloge. 
‘Werk aan de winkel.’
‘Succes, jongens,’ zegt Kops. ‘Zet hem op!’
‘Ja, u wordt bedankt,’ zegt Elle.

In een gouden limousine rijden ze naar de Jona Gold-raketbasis.
‘Het zal er wel stoffig wezen,’ zegt Star. ‘De hele boel is al 
twintig jaar buiten gebruik.’
‘Hoe komt dat?’ vraagt Borre.
‘Goudwinning in de ruimte kost meer dan dat het oplevert.’
De limousine rijdt de snelweg af en draait een bospad op. 
Boven de boomtoppen steken de daken van twee loodsen uit. 
Tussen de loodsen ligt een groot, rond plein met in het midden 
een hoge toren van zich alsmaar kruisende metalen balken. 
De grond rondom de toren is zwartgeblakerd. Iets verderop 
staat een gebouwtje met satellietschotels op het dak.

Bij de tweede loods stappen ze uit de limousine. Star schuift 
een twintig meter hoge deur opzij en haalt een schakelaar om. 
Tl-balken springen knipperend aan.

De loods wordt bijna helemaal gevuld door de Goudrenet 2. De 
rood met groene raket ligt op een lange trailer achter een klein, 
vierkant vrachtwagentje. 
‘Die kan zo het ruimtevaartmuseum in,’ zegt Ovi.
‘Ouderwetse kwaliteit,’ zegt L. Star, ‘Dat zie je niet vaak bij 
moderne ruimteschepen.’
Ze lopen een rondje om de raket.
‘Als dit de Goudrenet 2 is,’ zegt Borre, ‘was er dan ook een 
Goudrenet 1?’
‘Klopt,’ zegt Star.
‘Wat is daarmee gebeurd?’
‘Die, eh… is veilig teruggekeerd van een ruimtereis, helaas 
zonder goud. Toen hebben we de buitenaardse goudwinning 
afgeblazen.’
‘Staat de Goudrenet 1 in de andere loods?’ vraagt Ovi.
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‘Ja. Eh… ik bedoel, nee.’
‘Waar is-ie dan?’
‘Eh… in, eh… stukjes.’
‘In stukjes?’
‘Ja, op het internet verkocht in losse onderdelen. Maar we staan 
onze tijd te verkletsen. Zoek een ruimtepak uit,’ zegt Star, ‘dan 
regel ik alles voor de lancering.’ 
Hij haalt een goudkleurig telefoontje tevoorschijn en stapt naar 
buiten.
De Kerkhof Kids spitten door een hoop stoffige 
astronautenpakken.
‘Moeten we nou met die ouwe meuk het heelal in?’ vraagt Elle. 
Ze probeert een overall.
‘Het zal best gaan,’ zegt Ovi opgewekt. Hij heeft één grote en 
één kleine handschoen aan.
‘Ben je niet bang?’ vraagt Radijs.
‘Nee, hoezo?’ vraagt Ovi.
‘Omdat je altijd en overal bang voor bent.’
‘Ja, maar nu gaan we de ruimte in! Als peuter wilde ik al door 
het heelal reizen! Ik ben te opgewonden om bang te zijn!’
‘Oké, oké, niet zo gillen,’ zegt Borre. ‘Geef me liever even de 
grootste helm van de stapel aan.’ 

Ondertussen staat L. Star buiten te telefoneren.
‘Ik moet anderhalf miljoen liter raketbrandstof hebben,’ 
zegt hij. ‘En explosieven… Hoeveel? Heel veel, twintig ton 
dynamiet… Juist, en een ontsteker die op afstand werkt. Een 
afstand van minstens een miljoen kilometer… Heb je dat, 
Jonathan? Mooi. Verbind me dan nu door met de ambassade 
van Dadelonië…’

BOEM IS HO

‘Dat ziet er profi uit,’ zegt L. Star als hij even later de loods 
weer binnen stapt en De Kerkhof Kids ziet.
Ze hebben alle vier een ruimtepak aan dat hun min of meer 
past. Op hun hoofd dragen ze een astronautenhelm en op 
hun rug een rechthoekige bepakking met zuurstof.
‘Nou, profi…,’ zegt Borre. ‘We weten niet eens hoe je dat 
ding bestuurt.’
‘Da’s een eitje,’ zegt Star. ‘De automatische piloot doet het 
meeste werk. Je hoeft zelf amper te sturen.’
‘Maar als die raket het zelf kan, waarom moeten wij dan 
mee?’ vraagt Elle.
‘Jullie moeten stuwraketten op de meteoor vastschroeven en 
deze – voor jullie weer naar de aarde vertrekken – aanzetten,’ 
legt Star uit. ‘Zo zal de meteoor van richting veranderen en 
langs de aarde scheren. Ik heb zojuist anderhalf miljoen liter 
raketbrandstof en stuwraketten besteld. Ze zijn zo hier met dat 
spul, dus laten we de Goudrenet 2 vast naar het lanceerplatform 
rijden.’ Star klimt achter het stuur van het vierkante vrachtwa-
gentje dat voor de raket opgesteld staat. ‘Hop hop, astronautjes!’
Borre, Radijs, Ovi en Elle hijsen zich door de zware 
ruimtebepakking wat ongemakkelijk op de achterbank. Star 
geeft gas en met de raket achter ze aan pruttelen ze de loods 
uit, de zwartgeblakerde grond van het lanceerplatform op.
‘Effe achteruit insteken,’ zegt Star.
Boem klinkt het. De lanceertoren achter ze schudt heen en weer.
‘Boem is ho,’ zegt Star. ‘Stukkie naar voren maar… 
Zo, daar zijn we.’
Hij stapt uit, pakt een elektrisch kastje van de trailer en drukt 
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een knop in. Piepend komt een hefmechanisme op gang. 
Langzaam wordt de Goudrenet 2 vanuit haar liggende positie 
rechtop tegen de lanceertoren gezet. Kloenk! Daar staat ze.
Grote tankwagens rijden het terrein op.
‘Laat die raket maar vollopen, jongens,’ roept L. Star tegen 
de tankwagenchauffeurs.
Om beurten beklimmen de chauffeurs de lanceertoren 
en hangen een slang in een rond gat aan de zijkant van de 
Goudrenet 2. Zo pompen ze hun tankwagens leeg en de raket 
vol. De laatste chauffeur draait de dop erop. Dan rijdt een 
zwaar bepantserde vrachtwagen het lanceerplatform op. Op 
de zijkant staat in dikke letters ‘GEVAAR! EXPLOSIEVEN!’ 
geschilderd. De mannen die bij de vrachtwagen horen, tillen 
heel voorzichtig tientallen grote, houten kisten naar buiten.
‘Zet die maar in het laadruim van de raket,’ zegt Star.
‘Wat zit er in die kisten?’ vraagt Borre.
‘De, eh… stuwraketten,’ zegt Star.
‘En waarom staat er “GEVAAR! EXPLOSIEVEN!” op die 
vrachtwagen?’
‘Omdat, eh… ze naast stuwraketten ook weleens explosieven 
vervoeren.’
‘Ah, zo,’ zegt Borre.
‘Het staat erin,’ zeggen de mannen even later tegen Star, 
‘en hier is de afstandsbediening.’
‘Afstandsbediening?’ vraagt Elle, als de bepantserde 
vrachtwagen wegrijdt.
‘Ja, eh…,’ zegt Star, ‘die is voor de tv in m’n slaapkamer.’
‘Ze vervoeren niet alleen stuwraketten en explosieven, 
maar ook afstandsbedieningen?’ vraagt Elle verbaasd.
‘Exacte mundo.’

Een roestige stationwagen parkeert naast de raket. Professor 
Pisang, doctor Frankentaler en meneer Zomerkoning stappen uit.
‘Heb-ie hen ook weer,’ zucht L. Star.
‘Zijn we nog op tijd voor de lancering?’ vraagt Pisang.
‘De Goudrenet 2 staat er nog, zoals u ziet,’ zegt Star. ‘Dus ja, 
u bent op tijd en alles is gereed.’
‘Laten we snel aan de slag gaan. De tijd dringt. Waar is de 
controlekamer?’
‘Daar in dat betonnen gebouwtje met die satelliet op het dak. 
Maar ik kan het wel alleen af, hoor.’
‘Vier weten meer dan één,’ zegt Zomerkoning wijs, ‘dus laten 
we het samen doen.’
L. Star komt er niet onder uit.
‘Oké, oké,’ zegt hij en dan tegen De Kerkhof Kids: ‘Het is 
zover, jongens. Beklim de lanceertoren, kruip in de raket 
en trek de deur goed achter je dicht!’
‘En dan?’ vraagt Borre.
‘Dat hoor je zo wel. 
Wees nu een goede 
astronaut en doe 
wat ik zeg.’
De Kerkhof Kids 
klauteren langs 
een metalen 
ladder de 
lanceertoren 
omhoog en 
kruipen door 
een rond deurtje 
de raket in.
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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.


