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Tsjak!

‘Kijk, mam. Dit mag ik allemaal lenen.’
Spekkie legt een grijze gleufhoed op tafel.
Ook een donkere bril, en een regenjas met
hoge kraag. Zelf heeft ze nog een vergrootglas. Dat past er ook goed bij.
Vandaag gaat Spekkie naar een verkleedfeestje. Omdat ze als geheim agent wil gaan,
heeft ze wat spullen geleend bij Jet, een
vriendin van haar moeder. Zij heeft een
verkleedkist vol.
Eerst zag Spekkie een roze prinsessenjurk.
Nee, niks voor haar. Ze draagt nooit jurken.
Toen pakte Jet een piratenpak en dat was best
stoer. Er hoorde een haak bij, die je over je
hand kon schuiven. En ook een ooglap.
Toch koos Spekkie voor de regenjas. Want als
ze die aantrekt, lijkt ze op een geheim agent.
En dat past nou eenmaal het beste bij haar.
‘Hè? Is Nelson al geweest?’ vraagt Spekkie.
Ze wijst naar twee kopjes op de tafel.
Nelson is haar neef, die bij de politie werkt.
Eigenlijk lijkt ze wel een beetje op hem.
7
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Ze houdt in ieder geval ook van speuren.
Omdat ze dan vaak een spekkie eet, noemt de
hele klas haar Spekkie. Al is haar echte naam
Marloes.
‘Nelson was hier inderdaad net,’ zegt haar
moeder. ‘Je moet de groetjes van hem hebben.’
‘Maar waarom bleef hij niet wachten? Ik was
helemaal niet lang weg.’ Spekkie is best
teleurgesteld. Nelson had juist beloofd iets
voor haar mee te nemen.
‘Het is iets kleins,’ had hij door de telefoon
gezegd. ‘Maar ik weet zeker dat je het leuk
zult vinden.’
Spekkies moeder schenkt nog een kopje
thee in. ‘Nelson had haast,’ legt ze uit. ‘Hij
moest onverwachts naar Schiphol. Om te
praten met de douane. Er is een smokkelbende actief, die spullen vervoert in koffers
met een dubbele bodem.’
‘En wat vervoeren ze dan?’ Spekkie is meteen
geïnteresseerd.
‘Geen idee. Dat zei Nelson niet.’
‘Ik hoop dat ik hem snel zie. Dan ga ik hem
er alles over vragen.’ Spekkie tuurt door het
vergrootglas. De letters die op de kopjes staan
worden nu extra groot.
8
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Daarna loopt ze de kamer rond. Heeft Nelson
misschien iets voor haar achtergelaten?
Ze ziet niets speciaals.
Wel valt haar een tekst op in de krant.
Diergaarde Blijdorp trekt veel bezoekers. Vooral
bij het nieuwe okapiverblijf is het druk.
Spekkie houdt van de okapi. Hij lijkt een
beetje op een giraf. Maar zijn nek is veel
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dikker en korter. En zijn poten lijken
meer op een zebra, want die hebben
strepen en vlekken. Ze heeft laatst een
spreekbeurt over de okapi gehouden.
Opeens krijgt Spekkie een idee. Als ze
Nelson weer ziet, vraagt ze of hij met
haar naar Blijdorp wil. Dan kunnen ze
meteen dat nieuwe verblijf zien.
Ze leest ook dat er een zeldzame oervis te zien
is. En meer speciale dieren.
‘O ja, ik heb nog wat voor je.’ Haar moeder
haalt een pakje uit de zak van haar vest. Het
is klein en licht.
‘Van Nelson zeker!’ Spekkie trekt snel het
papier eraf. ‘Wauw! Echt gaaf!’
In het pakje zit een geel armbandje.
Met een zwaai slaat ze het om haar pols.
Tsjak!
‘Hé, wat grappig,’ zegt haar moeder. ‘Doe dat
nog eens.’
Tsjak! klinkt het weer.
‘Dit armbandje hoef je niet
vast te maken. Dat sla je
vast,’ legt Spekkie uit. ‘Echt
lief van Nelson dat hij me dit
gaf. Morgen zal ik hem bellen.
10
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Maar nu ga ik me eerst verkleden. Het feestje
bij Sproet begint al bijna.’
‘Wie is er ook alweer jarig?’ vraagt haar
moeder.
‘Niemand. Het is een buurtfeest,’ zegt
Spekkie. ‘En omdat ik de beste vriendin van
Sproet ben, mag ik ook komen.’
Ze pakt de gleufhoed en zet die op
haar hoofd. ‘Hoe vind je dat dit
staat?’
Haar moeder schiet in de lach.
‘Volgens mij kun je bijna niks meer
zien. Is die hoed niet te groot?’
Een half uurtje later loopt Spekkie over
straat. Ze heeft de kraag van de regenjas hoog
opgezet. En op haar neus staat de zwarte
zonnebril.
De hoed heeft ze toch maar thuis gelaten. Hij
zakte zo ver over haar ogen, dat ze tegen de
kamerdeur opliep…
Niet echt handig! Een geheim agent moet
zich juist zo onopvallend mogelijk gedragen.
Wel heeft Spekkie het vergrootglas
meegenomen én haar opschrijfboekje.
En ze heeft nog snel twee spekkies gepakt.
11
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Stel je voor dat er iets gebeurt. Dan heeft ze
die spekkies wel nodig. Anders kan ze nou
eenmaal niet goed nadenken.
Als ze een politie-auto langs ziet rijden, blijft
ze even staan. Is dat soms Nelson?
Maar de auto rijdt met hoge snelheid voorbij.
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