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GEITJES IN GELE TUTU’S

Borre ligt languit op de bank met een glas limonade en een 
zak chips. Hij kijkt zijn favoriete tv-programma, Kijkbuizerds. 
Twee mannen met roofvogelmaskers vertellen elkaar moppen 
die zó flauw zijn dat je er melig van wordt.
‘Weet jij het verschil tussen een mus en een muis?’ vraagt de 
een met een lage bromstem.
‘Ik heb werkelijk geen idee,’ piept de ander.
‘Zal ik je een hint geven?’
‘Ja, doe maar.’
De kijkbuizerd met de lage stem trekt een rubber muis uit de 
zak van zijn vogelpak en smijt deze met een luide smak in het 
gesnavelte van de ander.
‘Iiiiiiiiiiiii!’ gilt deze met gespeelde schrik uit. ‘Iiiiiiiiiiiii!’
‘Juist, de letter “i”! Ha ha ha!’
De kijkbuizerd met de hoge stem stopt met gillen.
‘Wat een educatief grapje,’ zegt hij. ‘Ha ha ha!’
‘Hoe hoe hoe!’ gieren de buizerds het uit. ‘Hoe hoe hoe laat 
is het?’
Ze kijken serieus in de camera en zeggen nog ernstiger: 
‘De hoogste tijd voor de reclames!’
Nee hè, denkt Borre. Reclames zijn nooit grappig en altijd 
willen ze dingen aan je verkopen die je eigenlijk helemaal niet 
wilt hebben.
Op het scherm verschijnt een man met een gele hoge hoed 
waarop gaten geschilderd zijn.
‘Zap niet weg, wat ik je zeg!’ rijmt de man vrolijk. 

‘Ik ben Tzjiezie Tzjonka en ik heb wat lekkers voor jullie!’
Aan een bijna onzichtbaar touwtje komt een doos met zijn 
eigen gezicht erop het beeld binnen vliegen. Tzjiezie Tzjonka 
grijpt het pak uit de lucht.
‘Dit is dwarrelkaas!’ roept hij.
Hij schudt met het pak en lichtgele snippers dwarrelen over 
het scherm.
‘Het is fantastisch lekker op de boterham! Het is gemaakt 
van de aller-, aller-, allerbeste geitenmelk!’
Van rechts komen geitjes in gele tutu’s het beeld binnen 
gedanst. 
‘Haal vandaag nog uw gratis proefpakket Tzjiezie Tzjonka’s 
Dwarrelkaas in de supermarkt!’ roept de hooggehoede man 
te midden van het luid mekkerende ballet. ‘En vergeet niet: 
zelfs Sinterklaas en de paashaas eten Tzjiezie Tzjonka’s 
Dwarrelkaas!’
Achter zich hoort Borre de voordeur dichtslaan. Het is zijn 
moeder met twee volle boodschappentassen.
‘Hoi Borre,’ steunt ze. ‘Kun je me een handje helpen met het 
uitpakken van de boodschappen?’
‘Tuurlijk,’ zegt Borre en hij staat op van de bank. ‘Ik zit toch 
maar te wachten tot de reclame voorbij is.’
‘Waar zit je naar te kijken?’ vraagt mama.
‘Kijkbuizerds,’ zegt Borre. Hij legt een tros tomaten en een 
krop sla in de koelkast.
‘Dat vind ik toch zo’n achterlijk programma,’ zegt mama. 
‘Ik snap niet wat je daar leuk aan vindt, aan die twee flauwe 
papegaaien.’
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‘Kijk nou!’ zegt Borre. Uit een van de boodschappentassen 
haalt hij een pak Tzjiezie Tzjonka’s Dwarrelkaas tevoorschijn.
‘O, dat,’ zegt zijn moeder. ‘Dat gaven ze gratis weg in de super-
markt. Voor die prijs kon ik het natuurlijk niet laten liggen.’

De volgende dag zitten Borre, Radijs en Elle op een bankje 
op het schoolplein hun lunch te eten.
‘Ik heb iets nieuws op m’n brood,’ zegt Borre met een vies 
gezicht. ‘Dwarrelkaas.’
‘Heb ik ook!’ zegt Radijs.
‘Zeker een gratis pak bij de supermarkt gekregen?’ vraagt Borre.
Radijs knikt, terwijl ze een grote hap van haar boterham met 
dwarrelkaas afbijt.
‘Wat hap jij dat fanatiek weg,’ vindt Borre. ‘Het lijkt mij niks, 
schilfers van geitenkaas.’ 
‘Ik had het vanochtend ook al op mijn brood,’ zegt Radijs. 
‘Eerst leek het me ook niet lekker, maar toen ik een hap 
probeerde, wow, het smaakte echt fantastisch.’
‘Mijn vader had ook een doos meegekregen,’ zegt Elle. ‘Maar 
hij eet het maar lekker zelf op. Ik hoef er geen hap van.’
‘Wil je het niet eens proberen?’ vraagt Radijs.
‘Nee,’ zegt Elle met een ernstig gezicht. ‘Ik eet geen vlees, 
want ik ben vegetariër. Maar ik ben ook veganist. Dat betekent 
dat ik ook geen leer draag of snoepjes eet waar gemalen 
varkensbotten in zitten. En ik eet of drink geen dingen die van 
melk gemaakt zijn. Volgens mij vinden die koeien en geiten 
het namelijk helemaal niet fijn om gemolken te worden.’
‘Daar zit wat in,’ zegt Borre en hij neemt een hap van zijn 

boterham, ‘maar het smaakt niet verkeerd.’
Dan komt Ovi met bolle wangen aangelopen. Zijn kaken 
malen. Hij slikt, zegt ‘hoi’ en propt een halve boterham in 
zijn mond.
‘Heb je ook dwarrelkaas op je boterham?’ vraagt Borre.
Ovi kauwt een paar keer en slikt de hap door.
‘Ik weet niet wat het is,’ zegt Ovi. ‘M’n moeder heeft het 
erop gedaan en ik heb het nog nooit eerder gegeten, maar 
het smaakt heerlijk!’
Radijs bekijkt Ovi’s boterham.
‘Ja,’ zegt ze. ‘Dat is Tzjiezie Tzjonka’s Dwarrelkaas, een soort 
geitenkaasschilfers.’
‘Geitenkaasschilfers?!’ verslikt Ovi zich. ‘Maar ik ben knetter- 
allergisch voor alles wat van geitenmelk gemaakt is! Ik krijg 
er uitslag in alle kleuren van de regenboog van!’
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KLOENK!

Ondanks het feit dat hij er niet goed tegen kan, kan Ovi 
het niet laten dwarrelkaas te eten. Hij heeft al groene, 
rode en paarse uitslag gehad. Maar hij eet er geen boterham 
minder om.
Borre en Radijs lusten ook wel pap van de dwarrelkaas. 
Hun ouders weten de nieuwe pakken niet aan te slepen. 
Zelf eten zij het ook steeds vaker op hun brood. Borres vader 
wil in het weekend kijken of je er ook mee kunt kaasfonduen.
Op het schoolplein heeft iedereen Tzjiezie Tzjonka’s 
Dwarrelkaas op brood. Iedereen, behalve Elle. Hoe 
waanzinnig lekker ze het allemaal ook mogen vinden, 
geen haar op haar hoofd denkt eraan ook maar een enkele 
schilfer te proberen. Geitjes horen in de wei of op de 
kinderboerderij, niet aan de koude, metalen zuigers van 
een melkmachine.
Maar Elle is niet het type dat daar de hele tijd over zeurt 
en anderen haar mening opdringt. Ze moeten het zelf maar 
weten, denkt Elle. Bovendien: als ik hier ruzie over ga 
schoppen, hou ik welgeteld nul vrienden over. Liever ga ik 
met Borre, Radijs en Ovi een potje schoppenslaan.

Die middag spreekt het viertal af in het geheime clubhuis 
van hun geheime club, De Kerkhof Kids. Elle is als eerste in 
het busje op het autokerkhof. Ze zet een rockmuziekje op, 
legt haar voeten op de salontafel en schudt alvast de kaarten.
Kloenk!

Daar is Borre.
‘Stoot ik toch gewoon m’n knar bij het naar binnen gaan,’ 
zegt hij met een pijnlijk gezicht over zijn hoofd wrijvend.
‘Lekker bezig,’ zegt Elle.
Kloenk!
Daar is Radijs.
‘Au!’ kermt ze. ‘Sinds wanneer is het gat van de deur zo laag?’
‘Sinds altijd,’ zegt Elle. ‘Je moet gewoon beter uitkijken.’
Kloenk!
En daar is Ovi. Zijn gezicht gloeit oranje.
‘Man, man, man…,’ kreunt hij en hij struikelt Rats! over de 
salontafel en belandt Boink! op zijn kop naast Elle op de sofa. 
‘Kom zitten,’ zegt die. ‘Het lijkt hier wel een circus, stelletje 
clowns. Maar genoeg gelachen, laten we gaan schoppenslaan!’
Ze deelt de kaarten uit – ieder acht – en legt de harten zeven 
op tafel.
‘Komt u maar!’ roept ze. ‘We gaan tegen de klok in, dus jij 
bent aan de beurt, Borre.’
Die tuurt op z’n kaarten.
‘Hmmmm,’ murmelt hij. ‘Deze dan maar…’ en hij gooit een 
ruiten acht op.
‘Wacht eens even,’ zegt Elle. ‘Dat kan dus niet, hè.’
Borre kijkt haar wazig aan.
‘Kom op, dat weet je zelf ook wel. Je kan nooit ruiten 
op harten leggen, behalve als het een boer, een vrouw of 
een heer is.’
‘O, sorry,’ zegt Borre, terwijl hij zijn kaart terugpakt. 
‘Ik dacht dat het een harten acht was. Nee, dan kan ik niet. 
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Ik schoppensla deze beurt over.’
‘Dan ben jij, Radijs.’
Radijs bestudeert haar kaarten.
‘Het is niet veel,’ verzucht ze, ‘Ik doe deze maar.’
Ze legt een schoppen heer neer.
‘Wat nou, niet veel?!’ roept Elle uit. ‘Samen met die harten 
zeven heb je een blok! Ik heb nog nooit iemand zo snel een 
blok zien neerleggen!’
Radijs kijkt verward.
‘O, maar, eh, ja, nee, dat wist ik wel,’ zegt ze.
‘Dat wordt bosselen, Ovi!’ joelt Elle. ‘O-vi! O-vi! O-vi! … Ovi?’
Ovi zit met zijn rug naar de anderen toegedraaid.
‘Hé man, let eens op,’ zegt Elle en ze geeft hem een por 
tegen zijn schouder. ‘Je bent aan de beurt. Je moet door 
Radijs’ blok heen bosselen!’
Ovi draait zich betrapt om. Op zijn lippen zitten gele 
schilfers. In zijn handen heeft hij een doos dwarrelkaas.
‘Dwarrelkaas!’ roepen Borre en Radijs tegelijk. ‘Kom Ovi, 
doe mij ook wat. Ik heb al sinds m’n boterhammen van 
vanmiddag niet meer gehad.’
Ovi klemt het pak tegen zijn borst aan.
‘Nee, nee!’ zegt hij paniekerig. ‘Ik heb alleen dit nog. Als ik 
meer had, zou ik het met jullie delen, maar ik moet hier mee 
doen tot het avondeten!’
‘Doe niet zo flauw,’ zegt Borre. ‘Een ietsiepietsie klein 
beetje maar…’ 
Ovi schudt heftig van nee en drukt het pak nog steviger 
tegen zich aan.

Dan probeert Radijs het uit zijn handen te trekken.
‘Geef hier!’ sist ze.
Ovi springt over de salontafel en Kloenk! naar buiten.
Borre en Radijs zetten Kloenk! Kloenk! de achtervolging in.
Elle hoort ze scheldend en tierend over elkaar struikelen en 
achter Ovi aan de poort van het autokerkhof uit hollen.
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PLANTENBAK

Het zijn vreemde tijden. De ochtend na de mislukte pot 
schoppenslaan rijdt de kleuterjuffrouw bij het inparkeren 
de boom midden op het schoolplein omver. De meester van 
groep vier krijt de tafel van vijf overal, behalve op het 
schoolbord. De muren en zelfs het plafond staan volgekrast 
met ‘1 x 5 = 5’, ‘2 x 5 = 10’ en ‘3 x 5 =15’. Naast de schriften van 
de kinderen in groep vier gaat het in dikke inktklodders 
verder op de tafeltjes, van je ‘4 x 5 = 20’ en je ‘5 x 5 = 25’.
De juffrouw van groep drie verzint bij het voorlezen een 
verhaal over dwarrelkaas en in groep zeven zitten alle 
kinderen met hun aardrijkskundeboeken op de kop.
Op de gang is een meisje in plaats van op de wc op een 
plantenbak gaan zitten.
In groep acht pakt de meester op de tast iedereens 
boterhammen met dwarrelkaas af en sluit zichzelf op in 
het kopieerhok. Achter de deur klinkt gesmak.
In de pauze struikelen de kinderen over het schoolplein. 
Ze botsen tegen elkaar op en vallen over elkaar heen.
Hun ogen glanzen dof wit, alsof de pupillen in melk drijven.
Elle staat tegen het schoolhek. Ze luistert muziek op haar 
koptelefoon. Zij heeft geen last van doffe ogen en ze ziet 
alles nog prima, bijvoorbeeld dat Borre aan komt gelopen.
Hij heeft zijn armen om zichzelf heen geslagen.
‘Hé Elle,’ kermt hij. Hij rilt en er drupt zweet van zijn 
voorhoofd.
‘Wat zie jij er beroerd uit,’ zegt Elle bezorgd.

‘Zo voel ik me ook,’ zegt Borre. Hij krimpt ineen. ‘Ik weet 
niet wat het is. Volgens mij moet ik dwarrelkaas hebben. 
Vanochtend was het op. Mijn vader heeft vannacht stiekem 
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alle pakken leeggegeten. Toen moest ik chocoladevlokken op 
m’n brood. Ik kreeg geen hap door m’n keel. Het is net alsof 
ik kapotga van de honger, Elle. Zo’n enorme honger naar 
dwarrelkaas, maar niemand wil me wat geven. Ze houden het 
allemaal voor zichzelf, die egoïsten.’
‘Je bent anders wel de eerste die me herkent vandaag,’ zegt 
Elle. ‘Het lijkt wel alsof iedereen wat aan zijn ogen mankeert.’
Borre kijkt Elle aan. Zijn ogen zijn helder.
‘Daar had ik ook last van,’ zegt hij. ‘Gisteren bij het 
schoppenslaan kon ik amper de ene van de andere kaart 
onderscheiden. Maar vandaag zie ik alles prima.’ 
Twee meter verderop struikelt een jongetje uit groep twee 
over een uitstekende stoeptegel. Hij gaat plat op zijn gezicht 
en de broodtrommel die hij zojuist nog vast had, stuitert over 
het schoolplein. Het jongetje tast blind in het rond. 
Voordat zijn handen de rode plastic doos kunnen vinden, 
spurt Borre naar voren en grist het ding van de grond. Hij 
trekt het deksel eraf.
‘Dwarrelkaas!’ gromt hij en hij propt in een keer een hele 
boterham in z’n mond.
‘Borre,’ zegt Elle kwaad. ‘Een kleuter z’n lunch stelen, dat 
doe je toch niet?’
Borre kijkt haar met een vuil gezicht aan.
‘Bemoei je met je eigen zaken,’ sist hij. Zijn ogen rollen mat 
en melkwit in de kassen.
Elle doet een paar stappen naar voren.
‘Borre, leg die boterhammen op de grond. Je bent jezelf niet 
als je dwarrelkaas eet. Je bent veel leuker en aardiger zonder. 

Bovendien word je volgens mij hartstikke blind van die troep.’
‘Blijf uit m’n buurt,’ gromt Borre.
Elle doet nog een stap naar voren.
‘Doe die boterhammen weg.’
Diep uit Borres keel klinkt een gejank alsof er een 
aangereden kat in zijn maag zit.
Elle zet een stap, Borre grist iets uit zijn kontzak en smijt 
het Klats! in Elles gezicht, zo hard, dat ze onderuitgaat.
‘Jij kleine…,’ kermt ze en ze krabbelt overeind.
Als ze om zich heen kijkt is Borre verdwenen.
‘Die is ’m gepeerd,’ mompelt ze.
Ze voelt aan haar linkeroog. Beurs. Dat wordt blauw.
Op de grond ziet Elle wat Borre naar haar gegooid heeft. Het 
is de walkietalkie, die ze van oud-agent Kops hebben gekregen.
Ik ga hem bellen, denkt Elle. Het loopt zo uit de hand met die 
dwarrelkaas; het wordt de hoogste tijd dat de politie ingrijpt.’
Ze drukt de knop in.
‘Hallo inspecteur Kops? Bent u daar? Over.’
Er klinkt geruis.
‘Inspecteur Kops?’
Nog meer geruis.
Misschien is hij niet thuis, denkt Elle.
Maar dan klinkt er gestommel aan de andere kant van de lijn 
en wordt er eindelijk opgenomen.
‘O, hier. Hallo, sorry dat het even duurde voor ik opnam. Ik 
kon zo snel niet zien waar de walkietalkie lag. Volgens mij 
moet ik een bril met dikkere glazen. Maar wat kan ik voor je 
doen, Borre? Over.’
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