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KINO KALIGARI

Borre en zijn vrienden van De Kerkhof Kids – Radijs, Ovi 
en Elle – zijn op weg naar Kino Kaligari. Kino Kaligari is het 
filmhuis dat gerund wordt door Kaligari, een gepensioneerde 
arts uit Duitsland. Als ze bij het ouderwetse bioscoopje 
aankomen, zit de beste man al achter de kaartverkoop. 
‘Hallo kiender!’ groet hij met zijn zware, Duitse accent 
vanachter het ruitje. ‘Kommen jullie ein film kijken?’
‘Dat was wel de bedoeling, meneer Kaligari,’ zegt Borre door 
de gaatjes in het glas. ‘Wat draait er vandaag?’

‘De Gollem,’ antwoordt de man. ‘Das ist ein zeer, zeer 
spannende film. Das gaat over ein mens gemaakt von klei. 
Der man die hem gemaakt heeft, gebruikt hem als ein soort 
von slaaf. Maar dan keert de Gollem zich tegen zijn maker en 
steekt das boel in brand!’
‘Dat klinkt goed. Doet u maar vier kaartjes.’
‘Das ist dan tzwanzig euro.’
Borre schuift twintig euro onder het venstertje door.
‘Das ist zoeper,’ zegt Kaligari.
Hij pakt het geld en schuift vier kaartjes onder het glas door.
‘Die film begint in ongeveer vijf minuten. Wollen jullie 
popcorn en limonade?’
Borre, Radijs, Ovi en Elle knikken.
‘Kom dan maar snel binnen!’
Hij verdwijnt uit het hokje van de kaartverkoop en 
verschijnt dan achter de grote glazen deur naar de hal. 
Hij doet open.
‘Wilkommen!’ zegt hij en hij hobbelt voor hen uit naar het 
barretje in de hoek van het zaaltje.
Her en der staan rond zwart marmeren salontafeltjes bankjes 
en stoelen van versleten rood pluche. Aan de muren hangen 
posters van oude films in goud geverfde lijsten.
‘Was zal het zijn?’ vraagt Kaligari aan Borre.
‘Doet u mij maar een grote Prik en een popcorn.’
‘Zalts of zuus?’
‘Doet u maar zout,’ zegt Borre.
‘Oké, zoeper. En jij, Radijs?’
‘Ik wil ook zoute popcorn,’ zegt ze, ‘en een Prik Light.’
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‘Radijs, je weet toch das ich geen Prik Light heb? Ich heb 
allein normales Prik.’
‘Een “normales Prik” dan maar,’ zucht Radijs.
Iedere zaterdagmiddag gaan ze, op aandringen van Borre, 
Ovi en Elle, met zijn vieren naar Kino Kaligari. Radijs zou 
veel liever eens naar de Pasthei-bioscoop gaan. Die zit in het 
enorme nieuwbouwpand direct rechts van Kino Kaligari. 
Er zijn maar liefst dertien zalen, waar gelijktijdig even 
zoveel verschillende films draaien. Ze vertonen romantische 
kostuumdrama’s om bij weg te zwijmelen, spektakelfilms in 
3D en komedies waarvan je het in je broek doet, zo grappig.
Kino Kaligari heeft maar één klein zaaltje en Kaligari draait 
enkel en alleen maar stokoude zwart-withorrorfilms.
‘En jij, Elle?’ vraagt Kaligari.
‘Twee bakken zoete popcorn en een grote Prik.’
‘En was sal het voor Ovi sein?’
‘Alleen een zoete popcorn, graag.’
‘Kein Prik?’
‘Liever niet. Bij de film van vorige week, die met die kale 
vampier, zat ik van de spanning zó te rillen, dat ik heel m’n 
Prik over mezelf heen heb gegooid. Het plakte ontzettend en 
van plakken krijg ik jeuk en dan ga ik krabben, maar daar kan 
m’n huid helemaal niet tegen – die is nogal gevoelig, ziet u – 
en dan komen er allemaal kleine, rode…’
‘Ja, ja, natuurlich, Ovi,’ kapt Kaligari hem af. ‘Hier ist jouw 
popcorn. Nu moet ich haast maken, das film begint al bijna!’
De oude Kaligari springt achter het barretje vandaan en 
hobbelt naar de ingang van het bioscoopzaaltje.

‘De Gollem begint!’ roept hij met luide stem door de hal. 
‘Kaartjes, biete!’
Borre, Radijs, Ovi en Elle halen hun kaartjes tevoorschijn.
Kaligari bekijkt ze aandachtig, om te zien of het geen 
professionele vervalsingen of huisgemaakte kopietjes zijn.
‘Alles zoeper in ordnung,’ zegt hij en hij scheurt de kaartjes 
af. ‘Viel plezier!’
Terwijl De Kerkhof Kids een mooi plaatsje uitzoeken, 
haast Kaligari zich naar boven. Daar bevindt zich de 
projectiecabine, waar de projector staat en de films 
opgeslagen liggen.
Kaligari runt zijn Kino – ‘Kino’ is trouwens Duits voor 
‘bioscoop’ – helemaal alleen. Hij doet alles zelf.
Hij haalt De Gollem uit het filmblik en zet de spoel op 
de projector. Voorzichtig haalt hij de filmstrook door 
het apparaat.
Als alles precies zo zit als Kaligari het hebben wil, neemt hij 
een diepe teug adem en drukt de startknop in. De lamp van 
de projector springt aan en de film begint te draaien. Kaligari 
rent zo hard hij kan de trap af, het bioscoopzaaltje door en 
ploft neer achter de piano die vooraan naast het filmdoek 
staat. Hij slaat een eerste, duister akkoord aan als de titel 
De Gollem op het scherm verschijnt. De zwart-witfilms die 
Kaligari draait, zijn zó oud, dat ze gemaakt zijn nog voordat 
er films met geluid waren. De dokter maakt er dus altijd 
zelf muziek bij. Heel donkere muziek. Soms een galmend 
gedonder, als het gesnurk van een draak in zijn grot. Soms 
schril en ijl, als het huilen van eenzame geesten. Altijd een 
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beetje vals, omdat de piano al in geen jaren meer gestemd is. 
Op het witte doek is een man met een lange, grijze baard 
druk in de weer met klei. Hij boetseert een man met een 
enorme bos haar. De man met de baard legt zijn hand op de 
borst van de man van klei en kijkt omhoog.
Er verschijnt een tekst in beeld, die De Kerkhof Kids niet 
kunnen lezen, omdat die in het Duits is.
‘Das uur ist gekommen,’ vertaalt Kaligari de tussentitel met 
bombastische stem vanachter zijn piano. ‘Die sterren staan 
gunstig voor der betovering.’
Dit is precies waarom Borre, Ovi en Elle zo graag naar Kino 
Kaligari gaan: Kaligari maakt van iedere filmvertoning een 
theatervoorstelling. Daar kunnen het super duper digitale 
geluidssysteem en de 3D-kleuren van de Pasthei-bioscoop 
niet tegenop!
Op de vier Kerkhof Kids na, zit er niemand in het zaaltje. 
Ja, helemaal rechts vooraan, op de tweede rij, zit Sam 
Nombulist, de slaapwandelaar. Maar die telt niet echt mee. 
Sam komt namelijk nooit om naar de film te kijken, maar om 
een tukkie te doen.
Kaligari heeft Borre weleens verteld dat Sam gehaktballen-
draaier in de gehaktballenfabriek is. Hij werkt daar in de 
nachtdienst. Wanneer hij ’s ochtends, als de zon net opkomt, 
doodmoe van het werk thuiskomt, kan hij de slaap niet vatten 
door al het lawaai. Dat zit zo: Sam woont in een klein huur-
huisje direct naast de gehaktballenfabriek. Het luide gehak 
en gemaal van de gigantische hakmachines dreunt helemaal 
door, zo hard dat de koppen en schotels in de servieskast 

ervan rinkelen. Ook de herrie van de af- en aanrijdende 
tankwagens vol klotsende jus houdt hem uit zijn slaap.
Na lange omzwervingen op zoek naar een geschikte 
slaapplaats, koopt Sam nu iedere ochtend voor vijf euro een 
kaartje bij Kino Kaligari en laat zich door de pianomuziek 
in slaap wiegen, alsof het slaapliedjes zijn. Iedere dag zit hij 
op dezelfde plek, helemaal rechts op de tweede rij, met zijn 
hoofd tegen de muur geleund te slapen. Zolang Sam niet 
snurkt, wat hij niet doet, vindt Kaligari het allemaal prima.
Die enkele keer dat het wat drukker is dan vandaag en 
Kaligari al het werk niet in zijn eentje aankan, zet de oude 
dokter Sam aan het werk. Dan fluistert hij een klusje in het 
oor van de slapende man. Langzaam komt hij dan overeind 
en doet zijn ogen open. Maar zijn ogen kijken alsof ze niets 
zien. Dan staat hij op en gaat popcorn scheppen of Prik 
inschenken, of welk karweitje Kaligari hem ook opgedragen 
heeft te doen. De mensen kijken altijd wat verschrikt op, 
als bijvoorbeeld hun kaartje door de slaapwandelende 
Sam gescheurd wordt. Van die starende ogen krijg je de 
koude rillingen. ‘Maar das past juist zoeper bij mein kleine 
horrorkino,’ gniffelt Kaligari handenwrijvend, als een angstige 
bioscoopbezoeker erover komt klagen.
Op het witte doek wordt het spannend: de oude man met 
de grijze baard heeft een hoge koksmuts opgezet en trekt 
met een toverstok een brandende cirkel op de houten vloer. 
Kaligari raast met zijn vingers van hoog naar laag en weer 
terug over de pianotoetsen. Vuurballen vliegen cirkeltjes 
rond de koksmuts van de man. Langzaam vult de donkere 
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kamer zich met rook en uit die rook zweeft een hoofd 
tevoorschijn. Een hoofd rimpelig en kaal met ogen zo groot 
als knieschijven. Uit de mond van het hoofd stoomt ook 
rook. De rook schrijft ‘ONTWAEK’ in het zwart van het 
donker en dan is het hoofd plotsklaps verdwenen.
BAM!

De Kerkhof Kids kijken geschrokken achterom. 
‘Pardon,’ fluistert de lange man, die de deur zojuist hard 
dicht liet vallen. Hij draagt een zwarte gleufhoed en een 
zwarte regenjas waarvan de kraag overeind staat, waardoor 
zijn gezicht niet te zien is.
Kaligari speelt onverstoorbaar door. Die laatkommer betaalt 
zijn kaartje straks wel, denkt hij.
De man met de regenjas loopt gebukt voor het scherm langs 
de tweede rij in en gaat naast Sam zitten.
Vreemd, denkt Borre. Zo veel plaats en dan gaat die man 
precies naast de slaapwandelaar zitten. Of zouden het 
bekenden van elkaar zijn? Hij haalt zijn schouders op en 
slurpt een slok Prik.
Als de rook om het hoofd van de grijze baard is verdwenen, 
gooit hij zijn koksmuts af en schreeuwt met de stem van 
Kaligari: ‘Das woord! Das verschrikkelijke, leven gevende 
woord! Ich heb het gestolen von die duistere krachten! Nu 
zal ich de Gollem tot leven brengen!’
Met een kroontjespen krast hij ‘OntWaek’ op een 
strook papier, frommelt het op en propt het in een holle 
ster van klei.
Ondertussen ramt Kaligari als een bezetene op de toetsen. 
Rammerdebam! Rammerdebam! Het lijkt wel alsof er een 
hele rockband in dat oude pianootje zit.
De grijze baard draait de ster vast op de borst van de Gollem 
en de ogen van de man van klei gaan open. Hij leeft!
De man in de zwarte regenjas springt op van zijn plaats en 
haast zich naar buiten.
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PASTHEI-BIOSCOOP

Borre zit in de penarie. De Gollem zit achter hem aan. 
Hij strekt zijn enorme handen naar hem uit. Zijn vingers 
klauwen. Borre rent voor zijn leven, maar het lijkt wel alsof 
zíjn voeten van klei gemaakt zijn. Traag als dikke blubber 
ploetert hij door straatjes met aan weerszijden huisjes 

met daken die in een punt krullen. Hij kijkt achterom. 
De Gollem komt alsmaar dichterbij.
‘Hallo Borre? Hallo Borre, ben je daar?’
Het hoofd van de Gollem verandert plots in het hoofd 
van oud-agent Kops.
‘Hallo Borre, ben je daar? Over.’
‘Laat me met rust, enge Kops!’
‘Borre? Hallo Borre?!’
Borre doet zijn ogen open. Zweet druipt van zijn gezicht. 
Op het nachtkastje naast zijn bed ligt de walkietalkie, die hij 
van inspecteur Kops gekregen heeft, te ruisen en te kraken.
‘Borre, neem nou op. Het is belangrijk. Over.’
Borre drukt de knop van de walkietalkie in.
‘Hallo inspecteur. Sorry, ik lag nog te slapen. Over.’
‘Ah, slapen. Daar rust je altijd zo heerlijk van uit, niet? Maar 
genoeg geluilakt. Er is werk aan de winkel. Jullie gaan toch 
iedere zaterdag naar Kino Kaligari? Over.’
‘Dat klopt,’ zegt Borre.
‘Dan zijn jullie vast ook bekend met die enorme Pasthei-
bioscoop die ernaast zit. Vannacht is de hele gevel beklad 
met leuzen. Ik wil dat jij en de andere Kerkhof Kids een 
kijkje gaan nemen. Over.’
‘Het klinkt als doodnormale graffiti,’ zegt Borre. ‘Dat lijkt me 
meer een klus voor de gemeentereinigingsdienst. Over.’
‘Het klinkt als doodnormale graffiti, maar het ziet er niet uit 
als doodnormale graffiti,’ zegt Kops. ‘Trommel die andere 
drie op en ga een kijkje nemen. De bedrijfsleider van Pasthei 
rekent op jullie. Over en sluiten.’
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Nadat Borre Radijs, Ovi en Elle gebeld heeft, haasten de vier 
Kerkhof Kids zich naar de Pasthei. Als ze er bijna zijn en 
voor Kino Kaligari langslopen, stapt juist de oude Duitse arts 
naar buiten.
‘Ach, kiender, jullie hier,’ zegt hij. ‘Da hebben hiernaast 
mensen die hele gevel von die Pasthei “drekkig” gemaakt.’
‘Is u iets opgevallen?’ vraagt Borre. ‘Hebt u een verdacht 
persoon gezien? Of iets gehoord?’
Kaligari denkt na, zijn ogen zijn donker.
‘Nein,’ zegt hij en hij schudt zijn hoofd. ‘Ich heb na die 
film gisteren alles aufgeruimd en ben daarna met mein 
nieuwe vriendin naar de monstertruckshow in sportpaleis 
Houdoe gegaan. Das was me was! Von die grote auto’s met 
gigantische wielen die over elkaar heen rijden! We hebben 
hotdogs gegessen en biertjes gedronken en geschreeuwd von 
BOOOOAAAH!’
‘Niets gezien of gehoord, dus,’ stelt Borre vast. ‘We gaan bij 
Pasthei kijken.’ 

Als ze voor de grote bioscoop staan, zien ze de schade. In 
bloedrood druipende koeienletters staat er wel honderdmaal 
DREK op de glazen gevel gekalkt. De woorden staan 
kriskras door elkaar.
Ondanks het vandalisme is het een drukte van jewelste. In de 
hal vallen de bioscoopbezoekers haast over elkaar heen, met 
zo velen zijn ze. Aan de kassa’s trekken de mensen in groten 
getale de portemonnee. 
Twee bekladde schuifdeuren zoeven automatisch open en 

een man met een vlinderdas stapt uit het tumult naar buiten.
‘Jullie zijn De Kerkhof Kids?’ vraagt hij. Hij schudt ze de 
hand. ‘Mijn naam is Frits Frats. Ik ben de bedrijfsleider van 
dit Pasthei-filiaal.’
‘De directeur, bedoelt u?’ vraagt Elle.
‘Helaas niet. Ik regel alleen de dagelijkse dingen in deze ene 
bioscoop,’ zegt de man. ‘De directeur heb ik zelfs nog nooit 
gezien. Die man heeft het veel te druk om langs te komen. 
Hij heeft wereldwijd wel honderddrieëndertig van dit soort 
filmtheaters.’
Borre fluit tussen zijn tanden. Hij bekijkt de gevel nog eens.
‘Waarom DREK?’ vraagt hij dan.
‘DREK,’ herhaalt Frits Frats. ‘Het klinkt een beetje Duits. 
Volgens mij betekent het zoiets als vies. Wat vreemd is, want 
bij ons in de Pasthei-bioscoop is alles altijd kraakhelder. Van 
de wc’s tot aan het espressoapparaat, alles wordt iedere dag 
gesopt en gepoetst. En vieze films draaien we ook niet.’ 
‘Toch hebben ze dat woord niet voor niets uitgekozen, lijkt 
me,’ zegt Borre. ‘Iemand moet uw bioscoop vies vinden. Wie 
zou dat kunnen zijn?’
‘Ik heb geen bewijzen,’ zegt Frits Frats zachtjes. ‘Maar ik kan 
maar een iemand verzinnen…’
Hij kijkt angstig om zich heen en zwijgt.
‘Wie dan?’ vraagt Borre.
‘Die Kaligari, die doet altijd wel aardig,’ fluistert Frats. ‘Maar 
om de een of andere reden krijg ik altijd de rillingen van die 
man.’
‘U denkt dat híj het gedaan heeft?’
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