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HET ARMANDO-LABORATORIUM

De nacht is blauwzwart en de maan vol en bleek. Uit het 
donkere Denderwoud glijden twee schaduwen. Ze sluipen 
naar het gebouw dat aan de rand van het bos staat.
‘Is dit het Armando-laboratorium?’ fluistert de langste 
schaduw met een jongemannenstem. Hij rammelt aan het 
hekwerk dat het betonnen complex omheint. Kettingen 
kletteren schel in de stilte van de nacht.

‘Ssst!’ doet de kleine schaduw. ‘Misschien zijn er bewakers.’ 
Een plukje blond haar krult onder haar capuchon vandaan. 
‘Geef me liever een kontje.’
De jongen maakt van zijn handen een kommetje. Het meisje 
zet haar voet erin en trekt zich op aan het hek. Ze haalt een 
tangetje tevoorschijn en knipt tak tak tak het prikkeldraad door. 
Ze klimmen over het hek en komen plof plof neer. Even blijven 
ze gehurkt zitten. Heeft iemand ze gezien? Heeft iemand ze 
gehoord? Nee, geen beweging, geen geluid. Ze veren op en 
rennen het verlaten terrein over, langs het gebouw. Bij een 
deur met een klein glazen ruitje blijven ze staan.
De jongen haalt een spuitbus uit zijn zak. Het kogeltje in 
de bus tik tik tik tikt als hij ermee schudt.
‘Wat doe je?’ vraagt het meisje.
‘Op de muur spuiten dat het rotzakken zijn.’
‘Daar hebben we geen tijd voor. Snel, de dieren!’
Ze raapt een steen van de grond, draait hem in een zakdoek 
en tikt er krak krak een paar grote barsten mee in het ruitje 
van de deur. Voorzichtig pielt ze de scherven uit het venstertje, 
steekt haar arm door het gat, vindt de deurklink en doet de 
deur van binnenuit open. Ze stappen naar binnen. In haar 
linkerooghoek ziet het meisje een rood lichtje knipperen.
Nog voor het alarm, dat naast de deur hangt, kan beginnen 
met loeien, heeft ze met een stanleymes de draden onder het 
kastje doorgesneden.
Ze knipt een zaklamp aan. Ze staan in een gang met om 
de paar meter een deur. Ze schijnt op de deur voor hen. 
‘Muizen’, staat er op een bordje.
‘Het loopt van klein naar groot,’ zegt het meisje. 
‘Laten we beginnen.’
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Ze trekt de eerste deur open. In het bleke schijnsel van de 
zaklantaarn lichten honderden kraaloogjes rood op. Tegen 
de muren van het raamloze berghok staan stellingkasten. 
Op de planken staan tientallen draadstalen kooitjes met 
witte muizen erin. Sommige lijken wel tennisballen, zo dik 
zijn ze. Andere zijn uitgemergeld met kale plekken.
De jongen en het meisje maken snel de deurtjes van de kooitjes 
open. De muizen springen eruit en scharrelen over de vloer.
Het tweetal gaat alle deuren af. Algauw krioelt het in de 
gang van de muizen, op z’n kop vliegende vogels, honden die 
miauwen, konijnen met oren als Mickey Mouse, kangoeroes 
met de buidel op hun rug en schildpadden met lichtgevende 
schilden. Door de nog openstaande deur met het ingetikte 
ruitje gaan ze de vrijheid tegemoet.
‘Nog één hok,’ zegt het meisje.
Ze schijnt met haar zaklamp op de laatste deur. Er hangt 
geen bordje op.
‘Luister,’ zegt de jongen.
Vanachter de deur klinkt gekir.
‘Het lijkt wel het gebrabbel van baby’s,’ zegt het meisje 
verbaasd. ‘Experimenteren ze hier ook op kleine kinderen?!’
Langzaam opent ze de deur. Vanuit het schemerdonker kijken 
drie paar ogen hen schaapachtig aan.
‘W-wie zijn jullie?’ vraagt een kinderstemmetje.
‘K-komen jullie spelen?’ vraagt een ander.
‘G-gezellig!’ zegt de derde.
‘Dit kan niet!’ roept het meisje uit. ‘Dit is onmogelijk!’
Ze laat haar zaklantaarn vallen en rent weg, zo hard ze kan. 
De jongen staart nog enkele seconden met lege ogen in het 
donker van het berghok en zakt dan bewusteloos in elkaar.

KRAKKAVROESJDOF!

Enkele maanden later zit Borre op school. Hij heeft biologie. 
De meester vertelt hoe ze in het dierenrijk met elkaar praten.
‘… maar spreken in woorden en zinnen zoals wij, dat kunnen 
dieren niet,’ beëindigt hij zijn verhaal.
‘En papegaaien?’ vraagt Anne.
‘Goed opgemerkt,’ zegt de meester. ‘Maar papegaaien doen 
enkel na wat ze horen. Het is na-aperij. Ze weten niet wat 
ze zeggen. Papegaaien zijn gewoonweg, net als alle andere 
dieren, te dom om te kunnen praten.’
In Borres kontzak ruist het.
‘Hier Kops. Over.’
‘Meester?’ zegt Borre.
‘Ja?’
‘Ik moet naar de wc.’
‘Ga maar snel.’
Op de gang haalt Borre de walkietalkie tevoorschijn.
‘Hallo inspecteur Kops,’ zegt hij. ‘Over.’
‘Borre, ik heb een zaak voor jou en de andere Kerkhof 
Kids. De afgelopen weken zijn er in het Denderwoud negen 
mensen verdwenen. Honden komen zonder baasje terug van 
een boswandeling. Verliefde stelletjes komen niet meer thuis 
van een afspraakje in het struikgewas.
Eerst dachten we dat het gewone huis-tuin-en-
keukenontvoerinkjes waren, maar er vraagt maar 
niemand om losgeld. We tasten volledig in het duister.’ 
‘Zullen wij een kijkje nemen in het Denderwoud?’ 
stelt Borre voor. ‘We gaan meteen na school. 
Over en sluiten.’
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‘Maar we gingen toch schoppenslaan?!’ zegt Elle.
Zij, Borre, Radijs en Ovi staan op het schoolplein.
‘Negen vermisten zijn belangrijker dan een kaartspelletje,’ 
zegt Borre.
‘Ja, duh,’ zegt Elle. ‘Maar ik dacht dat we die vermissingszaken 
wel ontgroeid waren. Vorige maand hebben we een hele 
woestijnstaat van de verplettering gered! Vanuit de ruimte! Een 
paar verdwaalde boswandelaars terugvinden, dat is kinderspel.’
‘Dan is het zo gepiept en zijn we in no time aan het 
schoppenslaan,’ zegt Borre. ‘Op naar het Denderwoud.’

Op het eerste gezicht staat het bos er vredig bij. Vogels fluiten 
een vrolijk deuntje, alsof er niets aan de hand is. Een zacht 
briesje doet de takken van de naaldbomen rustig wuiven, 
alsof ze een zorgeloos dansje doen. En Ovi niest alsof hij 
weer eens ergens allergisch voor is.
‘Als ik vanochtend had geweten dat we door het Denderwoud 
gingen banjeren, had ik mijn neusspray meegenomen,’ 
proest hij. ‘Die dennennaaldenlucht prikt in mijn 
neusslijmvliezen, de kriebels!’
‘Neusslijmvliezen,’ zucht Elle. ‘Lekker fris weer, Ovi. Nou, 
ziet iemand al iets verdachts?’

De Kerkhof Kids lopen vier uur door het Denderwoud 
zonder iets verdachts te zien. 
‘Ik geef het op,’ zegt Elle.
‘Jij zei dat het kinderspel zou zijn,’ zegt Ovi met een 
loopneus-stem.
‘Doe je bijdehand, snotaap? Het is hier volop saai. Het zou 
me niks verbazen als die negen vermiste mensen hier dood 

zijn gegaan van verveling. Ik was niet van plan numero 
tien te worden...’
‘En ik heb zere voeten,’ zegt Radijs.
‘Het begint ook te schemeren,’ zegt Borre. ‘Laten we maar 
naar huis gaAAAH!’
Krakkavroesjdof en hij is weg.
Radijs, Ovi en Elle kijken over de rand van het gat waarin 
Borre verdwenen is.
Daar ligt hij, op de bodem van een drie meter diepe kuil.
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‘Gaat het?!’ roept Elle naar beneden.
Borre krabbelt overeind.
‘Niks gebroken,’ kreunt hij.
De kuil heeft steile wanden.
Borre zoekt naar houvast in de zachte, zwarte aarde. 
Maar telkens als hij zich wil optrekken en naar boven wil 
klimmen, zakt hij terug.
‘Dit schiet niet op,’ roept hij hijgend naar boven. 
‘Jullie moeten me helpen.’
‘Hoe dan?’ vraagt Ovi.
‘Ik weet wel iets,’ zegt Elle. ‘Kom, kleren uit.’
‘Wat?!’ zeggen Radijs en Ovi.
‘Niet zo flauw,’ zegt Elle. Ze heeft haar jas en haar broek al 
uit en knoopt een pijp aan een mouw. ‘Hier met je jurk, 
Radijs. Doorkomen met dat overhemd en dat broekie, Ovi.’
Met tegenzin kleden ze zich uit tot op hun ondergoed.
‘Maar zo vat ik kou,’ sipt Ovi.
‘Het is mei en 22 graden. Zeur niet,’ zegt Elle.
Ze knoopt het jurkje van Radijs aan de andere pijp van 
haar broek. Aan het jurkje maakt ze Ovi’s overhemd vast 
en daaraan weer zijn broek.
Ze laat het touw van kleren in de kuil zakken.
‘Hier, pak vast!’ roept ze naar beneden.
Borre grijpt Ovi’s broek.
‘En nu trekken,’ zegt Elle tegen de andere twee.
Ze zetten zich schrap en hangen naar achter. 
‘En sjor! En sjor!’ geeft Elle het ritme aan.
Stapje voor stapje lopen ze naar achter en touwtrekken 
Borre naar boven.
‘Nog een klein stukje,’ roept hij en dan vallen Radijs, 

Ovi en Elle op hun rug en rolt Borre over de grond.
Wankel staat hij op en slaat de losse bosgrond van zijn shirt. 
De andere drie halen hun kleren uit de knoop en trekken 
ze weer aan.
‘Volgende keer beter uitkijken,’ zegt Elle tegen Borre. 
‘Zo’n groot gat zie je toch?’
‘Maar daarnet was het er nog niet,’ sputtert Borre tegen. 
‘De grond zakte gewoon onder me vandaan!’
‘Het is een valkuil,’ zegt Ovi, terwijl hij het gat van 
dichtbij inspecteert. ‘Een bijzonder professioneel uitgevoerd 
exemplaar bovendien: te diep en te stijl om eruit te kunnen 
klimmen en afgedekt met dunne takken, grond en mos, 
zodat de prooi de valkuil pas ziet als hij erin zit.’
‘Wie maakt er nu zoiets?’ vraagt Radijs.
‘Iemand die dieren wil vangen,’ zegt Ovi.
‘Of mensen,’ zegt Elle.
‘Het zou me niets verbazen als dit de negen vermisten ook is 
overkomen,’ zegt Borre. ‘Alleen hadden zij niet het geluk met 
vrienden op pad te zijn die hen konden redden. Ik bel Kops 
om het technisch team van de politie te sturen. Misschien 
dat zij vingerafdrukken of zo kunnen vinden.’
Hij haalt de walkietalkie uit zijn kontzak tevoorschijn. 
Maar die ziet er niet al te best uit: hij ligt in drie stukken 
en de antenne is geknakt.
‘Volgens mij is-ie kapot,’ zegt Elle.
Borre drukt op de knop, maar het apparaat doet uiteraard 
helemaal niks meer.
‘Misschien kunnen we daar bellen,’ zegt Radijs. Ze wijst 
naar de twee torentjes van een oud en statig landhuis die 
boven de boomtoppen uitsteken.

8 9



FREAKY FREAKY

‘Het lijkt onbewoond,’ zegt Radijs als ze voor het landhuis staan.
De bakstenen muren zijn overwoekerd met klimop. 
Verf bladdert in dorre krullen van het houtwerk. Achter 
vieze ramen zijn de gordijnen gesloten.
‘Dat zou goed kunnen,’ zegt Borre. Hij wijst op een bord, 
dat scheef en groen uitgeslagen in de tuin staat. ‘TE KOOP’, 
staat erop. 
‘Laten we dan maar snel naar huis gaan,’ stelt Ovi voor.
‘We kunnen op z’n minst even aanbellen,’ zegt Elle. 
‘Hé, kijk: de deur staat op een kier. Hallo?! Is daar iemand?!’
‘Ze hebben vast geen telefoon,’ probeert Ovi nog, maar Elle is 
al binnen. Borre en Radijs lopen nieuwsgierig achter haar aan.
Natuurlijk, denkt Ovi. Het is bijna donker en wij moeten weer 
zo nodig een griezelig vervallen en verlaten landhuis in. Brrrrr…
In de gang liggen Perzische tapijten. Aan de muren hangen 
zwart-witfoto’s in gouden lijsten. In een hoek staat een staart-
klok die niet tikt. Het enige waaraan je kunt zien dat de tijd 
hier niet heeft stilgestaan, is de dikke laag stof die alles bedekt.
‘Daar krijg ik nog erger de neuskriebels van dan van 
dennennaalden,’ niest Ovi. 
‘Hallo!?’ roept Elle nog eens. ‘Iemand thuis?!’
‘Hier woont echt niemand meer,’ zegt Radijs. ‘Of het is 
iemand die allergisch is voor stofzuigers.’
‘Maar ze hebben wel telefoon,’ zegt Borre.
Hij loopt naar het tafeltje naast de staartklok waarop een 
oud telefoontoestel staat (zo een met een hoorn aan een 
spiraalsnoer en een draaischijf). Met elke stap kraken de 
planken van de houten vloer dof onder de Perzische tapijten. 

Borre haalt de hoorn van de haak en draait een nummer. 
Hij drukt de hoorn tegen zijn oor.
‘Jammer,’ zegt hij. ‘Ik hoor helemaal niks. De telefoon 
is afgesloten.’
‘Dan moeten we maar snel naar huis gaan en daar bellen,’ 
zegt Ovi. ‘Kom, hop hop!’
‘Stil eens,’ zegt Elle. ‘Ik hoor iets.’
Er klinkt dof een klaaglijk gejammer.
‘Het spookt hier!’ piept Ovi.
‘Spoken bestaan niet,’ zegt Elle.
‘Wat is het dan?’
‘Weet ik veel. Als je je mond niet houdt, kan ik het niet horen.’
‘Het lijkt wel blaten,’ zegt Radijs. ‘Zoals schapen doen.’
‘Maar waar komt het vandaan?’ vraagt Elle.
‘Het komt uit de grond,’ zegt Borre.
Hij gaat op zijn knieën zitten en drukt zijn oor in het stoffige 
Perzische tapijt. 
‘Ja, zo klinkt het harder,’ zegt hij. Hij kruipt naar voren. 
‘Harder en harder wordt het.’
Als hij aan het einde van de gang is en het blaten op zijn 
hardst is, glijdt Borre met zijn wang over een bobbel.
‘Er zit hier iets,’ zegt hij en hij trekt het tapijt opzij.
De hobbel is een zware metalen ring.
Elle trekt eraan. Een luik in de houten vloer gaat open.
Uit een pikdonkere kelder stijgt nu luid en galmend geblaat 
en gemekker op.
‘Ja, dat zijn schapen,’ zegt Radijs. ‘Maar die horen in de wei, 
niet in een kelder.’
‘We gaan ze redden,’ zegt Elle en ze loopt een stenen trap af, 
het duister in.

10 11



‘Ik, eh… Ik houd de wacht wel,’ zegt Ovi. ‘Hier, waar het nog 
een beetje licht is.’
‘Tot zo dan,’ zegt Borre.
Hij en Radijs gaan achter Elle aan naar beneden.
In de kelder ruikt het naar zweetsokken. Het gemekker wordt 
harder en harder.
‘Ik zie geen steek,’ roept Elle boven het geblaat uit. ‘Even een 
lichtje maken.’
Ze rommelt in haar zakken. Schroepfj klinkt het als ze een 
lucifer aansteekt.
Het flakkerende vlammetje werpt grote, schokkende 
schaduwen op de muren.
‘Kijk die kooi,’ zegt Radijs. Ze wijst met een trillende vinger.

Vanachter draadstaal kijken negen paar ogen hen 
schaapachtig aan.
‘Maar dat zijn geen schapen,’ zegt Borre. ‘Dat zijn…’
‘Mensen!’ klinkt het vanboven. Het is Ovi. 
‘Er komen mensen aan.’
Borre, Radijs en Elle vliegen de trap op.
‘Wat zien jullie er geschrokken uit,’ zegt Ovi.
‘Het is ook freaky freaky,’ zegt Elle en ze doet snel het 
kelderluik dicht.
Borre trekt het tapijt terug op zijn plek.
‘We moeten ons verstoppen,’ zegt Radijs.
‘Hier,’ zegt Elle. Ze trekt het deurtje van de staartklok open en 
gaat erin staan. Radijs en Ovi kruipen erbij.
‘En ik dan?!’ vraagt Borre.
‘Sorry, geen plek meer,’ zegt Elle. ‘Ga op de klok zitten!’
Ovi trekt het deurtje dicht.
Er klinkt gestommel bij de voordeur.
Borre springt via het telefoontafeltje op de klok. Hij maakt 
zich zo klein als hij kan.
‘Bent u reeds weder vergeten de deur af te sluiten?’ moppert 
de man die binnenkomt. Hij draagt een lange regenjas en een 
gleufhoed waarvan de rand diep over zijn ogen zit.
‘Och, excuseert u mij toch, Vaandrager,’ zegt de kleinere man 
achter hem. Hij draagt een jas met een capuchon. Aan zijn 
voeten heeft hij kaplaarzen.
‘Excuseert u mij toch?!’ bast een dikke derde. ‘Maar Sleutelaar, 
wat als ze de benen nemen?!’ Hij draagt een afhangende 
slobbermuts. In zijn handen houdt hij een lege juten zak. ‘Dan 
kunnen we weder opnieuw aanvangen! En als de valkuil ledig 
blijft gelijk wij deze zojuist aantroffen, kan dat gaan duren!’
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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.


