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ÈÈÈÈÈÈÈ!

Elle fietst door de vroege, donkere ochtend. Ze heeft een 
sjaal om, een muts op en wanten aan, want het is bitterkoud. 
Om niet te laat op school te komen, trapt ze stevig door. 
Witte wolkjes komen uit haar mond. ‘Tjoeke tjoeke,’ doet 
ze zachtjes.
Ze rijdt het plein van haar middelbare school op en duikt 
het eerste het beste fietsenhok in. Tas met boeken onder de 
snelbinders vandaan trekken, fiets op slot en snel naar de les. 
Elle kijkt op haar horloge. Ze heeft nog drie minuten. Net 
genoeg tijd om even vlug een bekertje warme chocolademelk 
te halen. Ze werpt een muntje van 50 cent in de machine 
en drukt op de knop voor warme chocolademelk. Eerst 
verschijnt er een plastic bekertje en dan een straaltje zoete, 
bruine drab. ‘BEKER UITNEMEN’, staat er in rode 
lichtletters op de display van het apparaat als het straaltje 
gestopt is. Elle pakt het bekertje (heet!) en haast zich naar 
het geschiedenislokaal.
Ze is net voor de bel (ÈÈÈÈÈÈÈ!) binnen.
‘Daar heb je geluk mee, meisje,’ zegt meneer V.R. Oeger, 
de geschiedenisleraar. ‘Drie seconden later en je had je 
kunnen melden bij de conciërge.’
‘Ja, meneer V.R. Oeger,’ zegt Elle zonder de man aan te 
kijken. Als je ‘meneer’ en ‘V.R. Oeger’ zegt, heb je de 
minste kans op problemen. Ze gaat op haar vaste plek 
zitten, achter in de klas. Iedereen haalt boeken en schriften 
uit zijn tas.

Elle wil een slok van haar warme chocolademelk nemen. 
Daar zal ze weer lekker warm van worden. Maar nog voordat 
ze het plastic bekertje aan haar lippen heeft kunnen zetten, 
roept meneer V.R. Oeger: ‘Tijdens de les wordt niet gegeten 
of gedronken!’
‘Maar…,’ zegt Elle.
‘Niets te maren! Regels zijn regels. In de prullenbak ermee.’
Met gebogen hoofd loopt Elle naar de vuilnisbak en laat 
de beker warme chocolademelk tussen proppen papier en 
andere rommel verdwijnen.
‘En nu allemaal zitten!’ roept meneer V.R. Oeger. ‘Voor 
de repetitie van volgende week moeten we nog heel de 
hellenistische periode doorwerken.’
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Niet dat iemand zin heeft om iets over de hellenistische 
periode te horen (meneer V.R. Oeger vertelt altijd ontzettend 
saai), maar ze gaan allemaal toch snel zitten. Allemaal, 
behalve Cornelia. Die blijft rechtop achter haar tafeltje staan.
Elle heeft zo’n hekel aan die Cornelia. Met haar lange, 
geruite rokken, frutselbloezen en truttige vlechten. Ze is 
ook echt zo’n streber. Bijna altijd een negen of hoger. 
Ontevreden met een acht.
‘Waarom ga jij niet zitten?!’ roept meneer V.R. Oeger 
tegen Cornelia.
‘I-ik k-kan n-niet z-zitten,’ beeft het meisje.
De hele klas kijkt haar aan. Ze kan niet zitten? Wat is dat 
nu weer voor raars?
Meneer V.R. Oeger plukt een wollen pluisje van zijn 
olijfgroene vest. Op zijn scherpe neus staat een ouderwetse 
bril met hoornen montuur en hij draagt zijn grijze haar 
achterovergekamd met vet.
‘Wie niet kan zitten, moet maar op de gang staan,’ zegt de 
geschiedenisleraar. ‘Eruit!’
‘M-m-maar de h-h-hellenistische periode dan?’ stamelt 
Cornelia. ‘Als ik g-g-geen aantekeningen maak, h-h-haal ik 
nooit een goed cijfer!’
‘Dat is dan jammer voor je.’
Het meisje begint te snikken.
Elle vindt Cornelia een vervelende streber, maar dit hoeft 
natuurlijk ook weer niet.
‘Ga nu maar op de gang staan,’ zegt V.R. Oeger. ‘Ik schaam 
me kapot met zo’n dochter.’

De leerlingen kijken elkaar met grote ogen aan. 
Geroezemoes volgt. ‘Wat?! Is meneer V.R. Oeger de vader van 
Cornelia?! Geen wonder dat het dan zo’n saai, suf trutje is!’
Tranen rollen over de wangen van het meisje als ze de klas 
uit rent.
‘Stil iedereen!’ roept meneer V.R. Oeger. ‘Anders vliegen 
jullie er allemaal uit!’
De klas bedaart.
‘Goed, schrijft u mee,’ zegt de geschiedenisleraar. 
‘Toen Alexander de Grote in het jaar 323 voor Christus 
op drieëndertigjarige leeftijd plots stierf…’

Aan het eind van de dag vertelt Elle aan Borre, Radijs en 
Ovi wat er die ochtend op haar school gebeurd is. Ze zitten 
bij Borre thuis op de bank.
‘Maar dat meisje ken ik wel,’ zegt Radijs.
‘Cornelia?’ vraagt Elle.
‘Ja, en haar vader ook,’ zegt Radijs. ‘Die wonen hier verderop 
in de straat.’
‘Bedoel je die mensen die in dat grijze huis op de hoek 
wonen?’ vraagt Borre.
Radijs knikt.
‘Haar heb ik in al die jaren dat ze er wonen maar een paar 
keer gezien,’ zegt Borre. ‘Dan stond ze in haar eigen voortuin 
touwtje te springen. Ik heb haar weleens gevraagd of ze 
met mij en wat vriendjes tikkertje wilde spelen. Dat wilde 
ze wel, maar dat mocht niet, zei ze en toen vluchtte ze snel 
het huis in.’
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‘Haar vader, die V.R. Oeger, is trouwens een rotvent,’ zegt 
Radijs. ‘Ik weet nog dat het overbuurjongetje per ongeluk 
een bal bij hem in de tuin getrapt had. Het ding was nog niet 
op het gras geland, of V.R. Oeger vloog naar buiten, met een 
schilmes. Plof! Flubber-flubber-flubber… en hij had de bal lek 
gestoken.’
‘Heeft Cornelia eigenlijk een moeder?’ vraagt Borre. ‘Die heb 
ik volgens mij nog nooit gezien.’
‘Die is er wel,’ zegt Radijs, ‘maar die komt nooit buiten. 
Ja, eens in de week om boodschappen te doen. Verder zie 
ik haar weleens door het raam in de keuken staan afwassen of 
koken, of in de huiskamer staan strijken.’
Elle staat op en trekt haar jas aan.
‘Wat ga je doen?’ vraagt Borre.
‘Ik heb Cornelia, nadat ze huilend de klas uit is gelopen, 
de hele dag niet meer gezien,’ zegt Elle. ‘Ik denk dat ze 
overstuur naar huis is gegaan. Ik ga eens kijken hoe het 
met haar is.’
‘Ik dacht dat je haar zo’n vervelende streber vond?’ zegt Ovi.
‘En een trutje,’ voegt Borre daaraan toe.
‘Nou en?’ zegt Elle. ‘Is het daarom opeens niet zielig als je 
eigen vader zo gemeen tegen je doet?’
‘Natuurlijk wel, maar eh…,’ zegt Borre.
‘Ze is misschien een vervelend strebertrutje,’ zegt Elle, 
‘maar dit heeft ze niet verdiend.’
Ze loopt naar de deur.
‘Maar die V.R. Oeger dan?’ vraagt Ovi.
‘Wat is er met hem?’ vraagt Elle.

‘Misschien is hij wel thuis.’
‘Ja, en?’
‘Ben je niet bang voor hem?’
‘Natuurlijk niet. Wat gaat hij doen dan? In me prikken met 
een schilmesje? Ik ben geen voetbal!’
Borre kijkt Radijs en Ovi aan.
‘We lopen wel even met je mee,’ zegt hij dan tegen Elle.

Als ze bij het grijze huis op de hoek aankomen, blijkt het 
tuinhekje op slot te zitten.
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‘Dan zal er ook wel niemand thuis zijn,’ zegt Ovi.
‘Misschien niet,’ zegt Elle en ze stapt over het hekje, 
‘maar wie weet toch wel.’
Ze loopt naar de voordeur en belt aan: drrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! 
Er gebeurt niets. Ze drukt nog eens op de bel: 
drrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Elle vouwt haar handen om haar ogen en duwt haar gezicht 
tegen het geribbelde, beige glas van de deur. In geel 
tegenlicht ziet ze een donkere vlek bewegen.
‘Ja, hallo!’ roept Elle dan heel hard. ‘Ik zie je wel, hoor!’
De vlek staat stijf stil.
Elle drukt nog een keer op de bel: drrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! 
en roept: ‘Doe eens open!’
Het duurt even, maar dan komt de vlek in beweging, 
wordt groter en komt dichterbij.
‘Mijn man is niet thuis,’ klinkt een vrouwenstem.
Dat zal de moeder van Cornelia wel zijn, denkt Elle.
‘Ik kom ook niet voor meneer V.R. Oeger!’ roept ze. 
‘Ik kom voor Cornelia!’
‘Mijn man is niet thuis,’ zegt de vrouwenstem nog eens.
Dan wordt de vlek kleiner en verwijdert zich.
‘Maar ik kom niet voor uw man!’ roept Elle. ‘Ik kom voor 
uw dochter! Hallo?!’
De vlek gaat schuin omhoog (waarschijnlijk een trap op) 
en is dan verdwenen.
Elle loopt terug naar de andere drie en schudt haar hoofd.
‘Dat arme kind heeft niet alleen een gemene vader,’ zegt ze, 
‘maar ook nog eens een spook van een moeder.’

BOMMOEDERBABY’S ANONYMOUS

Datzelfde moment, enkele kilometers verderop, zet meneer 
V.R. Oeger zijn zwarte, antieke herenfiets vast aan een 
lantaarnpaal. Hij kijkt eens goed om zich heen. Ziet hij daar 
niet iemand lopen die hij kent? Hij knijpt zijn staalblauwe 
ogen tot spleetjes en tuurt door de glazen van het ronde 
brilletje met het hoornen montuur in de verte. Is dat 
mevrouw Wortel van het pannenkoekenhuis waar hij weleens 
poffertjes met poedersuiker eet? Nee, het is iemand anders. 
Iemand die hij niet kent en iemand die hem niet kent. De 
kust is veilig.
Onopvallend maar vlug loopt meneer V.R. Oeger de stoep 
over en de geelgeverfde deur van wijkcentrum De Nieuwe 
Struisvogel door.
Binnen, in een hal met kapstokhaakjes aan de muur, ademt 
hij uit: een diepe zucht. Hij trekt zijn overjas uit en hangt 
hem op. Hij kijkt op zijn opwindhorloge. Hij is wat aan de 
late kant.
Met korte, vlugge passen haast hij zich naar het een na 
grootste zaaltje. De deur met het papier ‘tweewekelijkse 
bijeenkomst van bommoederbaby’s anonymous’ is dicht. 
Erachter klinkt gedempt een stem. Meneer V.R. Oeger 
klopt aan.
‘Binnen,’ zegt de gedempte stem.
Meneer V.R. Oeger drukt de deurklink naar beneden en 
stapt met gebogen hoofd het zaaltje binnen.
‘Victor-Reinier, daar ben je,’ zegt de man van wie de stem 
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zojuist nog gedempt was. ‘We vroegen ons al af waar je bleef.’
Een tiental mensen zit in een kring op plastic stoelen en 
kijkt meneer V.R. Oeger aan.
‘Ja, eh, dat, eh…,’ stamelt deze, ‘… dat zit zo, meneer 
Zever: mijn vrouw had als toetje vanillerijstpudding met 
bosbessencompote gemaakt. Die was toen ze hem opdiende 
nog veel te heet om te eten, dus toen moest ik eerst heel 
lang blazen en daarom ben ik nu te…’
‘Dat geeft niks,’ zegt meneer Zever. ‘Zoek maar snel een 
stoel uit. En noem me toch Jan. Ik noem jou toch ook 
gewoon Victor-Reinier?’
Ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zoals het hoort, 
denkt meneer V.R. Oeger, als hij in de kring op een lege 
stoel plaatsneemt.
‘Goed,’ zegt Jan Zever, ‘nu we er allemaal zijn, kunnen we 
voor het echie beginnen. Zoals jullie al wel gezien zullen 
hebben, is er een nieuw gezicht in de groep. Stel je maar 
even voor, Bram.’
Een magere jongeman met een lange, blonde baard kijkt 
verschrikt op.
‘Ja, eh, natuurlijk,’ zegt hij. ‘Mijn naam is Bram en ik ben 
ook een bommoederbaby.’
‘Hallo Bram,’ groet de hele groep in koor.
Bram slikt. Zweetdruppeltjes parelen op zijn bleke gezicht.
‘Ik heb het er heel moeilijk mee het kind van een 
bommoeder, ik bedoel van een bewust ongehuwde moeder, 
te zijn,’ snikt hij dan.
Iemand geeft een doos tissues door.

‘Heel goed,’ zegt Jan Zever tegen de nu met luide uithalen 
huilende Bram. ‘Krop dat verdriet en die woede niet op. 
Laat het lopen.’
‘Het geef niks dat je mot janken!’ roept een man die 
vermoedelijk bouwvakker van beroep is. ‘Wij weten 
allemaal prussies hoe jij je voel!’
‘Ja, ja, ja,’ roezemoezen de mannen en ze knikken 
instemmend, ‘dat is zo.’
Bram bedaart wat.
‘Je zegt dat je het er moeilijk mee hebt het kind van een 
bewust ongehuwde moeder te zijn,’ zegt Jan Zever. ‘Wil je 
ons vertellen wat je daar precies zo moeilijk aan vindt, Bram?’
‘Kijk, m’n moeder is lief, hoor,’ zegt Bram. Hij bijt even op 
zijn onderlip. ‘Maar omdat zij geen man wilde, heb ik nooit 
een vader gehad.’
‘En dat vind je erg?’ vraagt Jan Zever.
‘Ja,’ zegt Bram en hij begint weer te snikken.
‘Maar waarom vind je dat zo erg?’ vraagt Jan Zever. ‘Geef 
eens een voorbeeld.’
‘Nou, normaal als een jongen baardgroei krijgt, doet zijn 
vader voor hoe je je…,’ zegt Bram en hij begint weer voluit 
te huilen. Tranen lopen in zijn baard. ‘Omdat ik geen 
va-hader heb, heb ik mezelf nooi-hooit leren sche-heren!’
De man naast Bram klopt hem troostend op zijn rug.
‘Wie kan daar uit eigen ervaring wat over zeggen?’ vraagt 
Jan Zever aan de groep. ‘Jij misschien, Victor-Reinier?’
Meneer V.R. Oeger kijkt verschrikt op.
‘Nou, eh…,’ zegt hij, ‘daar schaam ik me een beetje voor. 
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Daar praat ik liever niet over.’
‘Kom, kom,’ zegt Jan Zever. ‘Dit is een praatgroep, dus 
praten hoort erbij. Juist over dingen waar we ons voor 
schamen, of waar we kwaad of verdrietig over zijn. Dat 
lucht op en maakt ons sterker.’
‘Vooruit dan,’ bromt meneer V.R. Oeger. ‘Toen ik vijftien 
was en de eerste donsharen op m’n wangen verschenen, 
heeft mijn moeder me leren scheren. Dat is dus helemaal 
niet zoals het hoort.’
‘Zoals het hoort?’ vraagt Jan Zever.
‘Precies,’ zegt meneer V.R. Oeger. ‘Vrouwen horen zich 
niet bezig te houden met mannendingen, zoals scheren. 
Ze horen zich bezig te houden met vrouwendingen, zoals 
koken, schoonmaken, strijken en de was.’ 
‘Is dat niet een beetje ouderwets?’ vraagt Jan Zever.
‘Daar is niets ouderwets aan,’ zegt meneer V.R. Oeger. 
‘Dat is gewoon zoals het hoort!’
‘Maar denk je niet dat de moderne vrouw van nu…’
‘Met die moderne vrouwen van nu wil ik niks te maken 
hebben!’ schreeuwt meneer V.R. Oeger plots met een 
knalrood hoofd.
‘Maar Victor-Reinier…,’ probeert Jan Zever.
‘Niks “Victor-Reinier”!’ Meneer V.R. Oegers lippen 
schuimen. ‘Ik wens aangesproken te worden met 
“meneer V.R. Oeger” en met “u”! Zoals het hoort!’
Hij springt op van zijn stoel, briest ‘Goedenavond, allen 
tezamen!’, beent naar de deur en slaat die met een harde 
klap achter zich dicht.
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