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KINDERACHTIG

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. 
Borre, Radijs en Ovi zitten nu in groep 8. Elle is van school 
af. Niet omdat ze weggestuurd is. Dat had de directeur graag 
willen doen, toen ze de hele laatstejaarsmusical in het honderd 
gooide. In plaats van netjes haar tekst op te zeggen en te 
zingen, schreeuwde ze: ‘Vlees is moord! Vlees is moord!’ 
Maar het had geen zin meer haar van school te sturen. Ze had 
haar laatste les al gehad en ging naar de middelbare school.
Daar zit ze nu in de brugklas. Borre, Radijs en Ovi hebben 
haar al  de hele week niet gezien of gesproken.
‘Zou ze ons opeens kinderachtig vinden, nu ze naar het 
Otranto College gaat?’ vraagt Borre zich hardop af.
Het is vrijdagmiddag en ze hangen nog wat op het schoolplein.
‘Ze heeft vast nieuwe vrienden,’ zegt Ovi, ‘jongens met 
scooters en snorren.’
‘Meisjes met borsten en beha’s,’ zegt Radijs. 
‘Lekker stom de hele dag over tongzoenen praten, zeker,’ zegt 
Borre. Hij knijpt zijn ogen dicht, doet zijn mond zo ver open 
als hij kan, steekt zijn tong uit en doet: ‘Bwlè-wlè-wlè-wlè-wlè!’
‘Lekker bekkie!’ Het is Elle. Ze zet haar fiets tegen het hek.
‘Hé, zien we jou ook weer eens!’ zegt Borre. Hij veegt zijn 
mond droog.
‘We dachten al dat je niet meer met kinderen van de 
basisschool om zou willen gaan,’ zegt Radijs.
‘Jawel, joh,’ zegt Elle. Met een zucht zet ze haar enorme rugtas 
op de grond. ‘Maar ze geven me zo veel huiswerk daar op het 
Otranto College; ik kom aan niks anders meer toe.’

‘Zijn het interessante lessen?’ vraagt Ovi. ‘Scheikunde en 
natuurkunde en zo?’
‘Volop wazig,’ zegt Elle. ‘Met moleculen en atomen. 
Echt jouw ding. Niet het mijne.’
‘Is het wel leuk, de middelbare school?’ vraagt Borre.
‘Leuk?! Kijk die tas, gek! Die zit helemaal vol boeken die ik 
uit m’n hoofd moet leren. Natuurlijk is het niet leuk!’
‘Maar je hebt toch wel leuke klasgenoten?’ probeert Radijs.
‘Mwah, gaat wel,’ zegt Elle. ‘Misschien komt dat nog. Ze 
durven nog niet zo goed met me te praten. Volgens mij zijn 
ze een beetje bang voor me.’
‘En de kinderen uit de hogere klassen,’ vraagt Ovi, ‘pesten die je?’
‘Moeten ze niet proberen,’ zegt Elle. Ze balt haar vuisten. ‘Ook 
niet bij anderen, want dan word ik net zo link. Sowieso hebben 
die jongens en meisjes uit de hogere klassen het veel te druk 
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met hun scooters, hun beha’s en praten over tongen.’ Ze knijpt 
haar ogen dicht, doet haar mond open, steekt haar tong uit 
en doet: ‘Bwlè-wlè-wlè-wlè-wlè!’ Ze trekt haar gezicht weer 
normaal. ‘Maar goed, de leerlingen vallen mee. Het is wel een 
roteind fietsen. Vooral met die zware rugtas. En het school-
gebouw is ontworpen door een architect die normaal alleen 
gevangenissen maakt. Er zijn nog net geen tralies, maar voor de 
rest is het net een bajes. En de wc’s zijn niet zo fris. Dat komt 
omdat ze geld willen uitsparen. Laten ze eens in de maand één 
schoonmaakstertje komen om het hele gebouw te doen. En in 
de kantine hebben ze slappe thee en koeken die al langer over 
de datum zijn dan ik leef. Maar dat is het ergste nog niet.’
Elle laat een stilte vallen.
‘Wat is dan het ergste?’ vraagt Borre dan maar.
‘De leraren en leraressen!’ roept Elle uit. ‘De een is nog knetter-
gekker dan de ander! En gemeen! In het echt kom je zulke 
mensen gewoon nooit tegen. Volgens mij hebben ze allemaal 
een hekel aan kinderen en haten ze het vak waar ze les in geven. 
Neem onze muzieklerares, Miss Kikkervis, die haat muziek!’
‘Miss Kikkervis?’ vraagt Radijs.
‘Ja, zo heet ze natuurlijk niet echt, maar zo noemen we 
haar. We moeten bij haar de saaiste, stomste en oubolligste 
melodietjes zingen. Met een stok wijst ze een voor een de 
muzieknoten die ze op het bord getekend heeft aan. Die noten 
zien er – met hun rondje kopjes en hun dunne staartjes – uit als 
kikkervisjes. Vandaar Miss Kikkervis. Maar we hadden d’r ook 
Mevrouw Waar-is-uw-klauwtje-nou kunnen noemen.’
‘Want?’
‘Want ze heeft maar één hand.’

‘Hè?! Maar hoe komt dat dan?!’
‘Weet ik het?’ zegt Elle. ‘Zoiets vraag je niet. Ik ben ook blij 
dat we haar niet Mevrouw Waar-is-uw-klauwtje-nou noemen, 
want dat vind ik gemeen en zielig. Maar hoe je muzieklerares 
kan worden met maar één hand, snap ik niet. Welk instrument 
kun je dan bespelen? Zelfs voor een triangel heb je er twee 
nodig! Maar goed, wij zaten dus met zijn allen in de les saai 
de noten te zingen die Miss Kikkervis aanwijst, zo van do mi 
re fa sol sol do, en toen het klaar was, zei ik: “Maar mevrouw, 
dit is toch geen muziek van nu? We zitten hier toch niet bij 
geschiedenis of zo? Hebt u weleens goede rock gehoord?”
“Rock?!” riep Miss Kikkervis uit. Volgens mij dacht ze dat 
ik het over een halve jurk had. Dus ik loop naar voren en 
zet Dreundeun aan op de geluidsinstallatie. Alles kan kapot, 
volop goed nummer, maar Miss Kikkervis stond met haar 
hand in het haar.
“Kijk,” zeg ik, “en dan spelen ze gitaar.”
Ik deed het even voor, op de luchtgitaar.’
Elle doet alsof ze gitaar speelt. Ze schudt met haar haar 
(headbangen) en slingert met haar arm (windmillen).
‘De hele klas,’ gaat ze dan verder met haar verhaal, ‘klapte in 
de handen en bonkte op de tafels. Dat vond Miss Kikkervis 
niet zo leuk. Dus ze zette Dreundeun af en gilde: “Eruit!” 
Moest ik op de gang gaan staan en toen de les over was, gaf ze 
me strafwerk mee; ik moet honderd notenbalken vullen met 
do re mi fa sol la ti do. Alsof ik nog niet genoeg huiswerk heb!’
‘Wat een ellende, die middelbare school,’ zegt Borre.
‘Tja,’ zegt Elle, ‘als ik jullie was, zou ik lekker een jaartje 
blijven zitten.’
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NOESOM ALLEE!

Die maandag, na een lang weekend huis- en strafwerk 
maken, zit Elle bij Frans. De leraar draagt een alpinopet 
en zelfs in de achterste rij kun je ruiken dat hij vanochtend 
knoflook heeft gegeten.
‘Passeke nesseke sest,’ zegt hij, want in de les wordt alleen 
maar Frans gesproken. ‘Komman tuta tuta ambulanse?’
Elle begrijpt er geen snars van.
Dan kraakt er een speakertje rechts boven het bord.
‘Hier volgt een mededeling voor de eersteklassers,’ klinkt 
een stem als glasscherven. ‘Aanstaande vrijdag wordt een 
brugwuppen-, sorry, brugklassersfeest gegeven, maar alleen 
als een van jullie dit organiseert, want voor die onzin hebben 
wijzelf natuurlijk geen tijd. Wil je het brugpieper-, sorry, 
brugklassersfeest organiseren? Meld je dan na de les bij de 
rector. Als niemand zich meldt, gaat het hele feest niet door.’
Het speakertje stopt met kraken. Iedereen in de klas begint 
door elkaar heen te praten en niet in het Frans.
‘Ik ben gek op feestjes!’ roept een jongen met stekels.
‘Ga jij het regelen dan?!’ vraagt een meisje met sproetjes.
‘Natuurlijk niet!’ roept de jongen met de stekels. ‘Da’s mij 
te veel werk!’
‘Wie durft zich sowieso bij de rector te melden?’ vraagt 
een meisje met een beugel. ‘Ik heb gehoord dat die man 
verschrikkelijk eng is!’
‘Dat durf ik wel,’ zegt Elle. ‘En als niemand anders dat feest 
wil organiseren, doe ik het wel…’
‘Hasseke fasseke fluf!’ roept de leraar om stilte. ‘Noesom allee!’

Na de Franse les gaat Elle door de betonnen gangen op 
zoek naar de kamer van de rector. Ze neemt een ijzeren trap 
omhoog en slaat daarna linksaf. Hoe verder ze komt, hoe 
donkerder het lijkt te worden. Er zijn geen ramen hier. Een 
tl-balk knippert. Aan het einde van deze doodlopende gang 
moet het zijn. Elle klopt op de deur waar ‘rector’ op staat. Even 
blijft het stil, maar dan zegt een lage, schurende stem: ‘Binnen.’
Elle doet de deur open en stapt in een schemerdonkere ruimte, 
die blauw staat van de rook. Het prikt in haar ogen.
‘Wat moet je?’ klinkt de stem.
Door haar tranen heen ziet Elle het zwarte silhouet van een 
man die over zijn bureau gebogen zit. De gloeiende, oranje 
punt van zijn dikke sigaar is het enige licht in de kamer.
Elle hoest.
‘Wat moet je?!’ vraagt de stem opnieuw, nu nog geïrriteerder.
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Uit de mond van de rector komt een lucht zo bitter, het lijkt 
wel alsof hij sigaren niet alleen rookt, maar ook opeet.
‘Ik wil het brugklassersfeest organiseren,’ weet Elle met 
moeite uit te brengen. Ze moet haast overgeven.
‘Ik vind het onzin,’ gromt de man. ‘Maar de ouderraad wil 
dat we ons geld daaraan verpesten, dus dan moet het maar. 
Hier heb je vijfhonderd euro.’
De man schuift vijf briefjes van honderd euro over het bureau 
naar Elle toe. 
Zo, da’s een hoop geld, denkt die. Ze slikt haar misselijkheid weg.
‘En daar mag ik mee doen wat ik wil?’ vraagt ze.
‘Al koop je er muizenvallen voor om in te gaan liggen rollen.’
‘Mogen er ook kinderen uit andere klassen en van andere 
scholen komen?’
‘Nee.’
‘Jammer, ik had een paar vrienden uit groep 8 willen uitnodigen.’
‘Dat is alleen maar slechte reclame voor de school,’ zegt de 
rector. Hij hijst aan zijn sigaar en blaast de rook uit. Zijn 
longen brommen. ‘Weet je wat ook jammer is? Dat er volgens 
de schoolreglementen op feestjes per honderd kinderen één 
undercover beveiligingsbeambte van de politie aanwezig 
moet zijn. Er zijn in totaal driehonderd eersteklassers, dus we 
moeten drie van die beveiligers huren. Die vakmensen zijn 
duur. Precies 166 euro per stuk. 166 maal drie is 498.’ Hij veegt 
de briefjes van honderd alle vijf naar zich toe, haalt een munt 
van twee euro uit zijn zak en legt die voor Elle op het tafelblad 
neer. ‘Zo blijft er maar weinig van over, hè?’ Elle kan het niet 
zien, maar ze hoort hem grijnzen. ‘Twee euro, daar heb je nog 
geen fles cola voor. Eigenlijk kun je het feest net zo goed niet 

organiseren...’
‘Ik heb goede vrienden bij de politie,’ zegt Elle. ‘Ik kan die 
undercover beveiligingsbeambten vast met een flinke korting 
krijgen.’ Ze wijst naar de telefoon op het bureau. ‘Mag ik?’
De rector zwijgt.
Elle neemt de hoorn van de haak. Het ding plakt. Ze draait 
het nummer van het politiebureau. Ze houdt de telefoon aan 
haar oor. Het stinkt naar teer. Het zuur staat in haar keel, maar 
ze zet door. De telefoon gaat over. Nog een keer. Er wordt 
opgenomen.
‘Hallo, Elle hier… Juist, die Elle. Zeg, zou u me kunnen 
doorverbinden met inspecteur Kops?... Ja, bedankt… Hallo 
inspecteur, met Elle. Voor aanstaande vrijdag heb ik voor 
een schoolfeest drie undercover beveiligingsbeambten nodig. 
Zou ik die bij u met korting kunnen bestellen?... O, u hebt er 
zelfs drie die gratis en voor niks komen? Dat is dan geregeld! 
Bedankt en tot ziens, inspecteur.’
Elle hangt op.
‘Jij vindt jezelf heel wat, hè?’ gromt de rector en hij schuift de 
500 euro weer naar voren. ‘Pak aan die centen en dan weg jij!’

‘Hallo Borre. Hier inspecteur Kops. Over.’
Borre haalt de walkietalkie uit zijn kontzak.
‘Hallo inspecteur Kops. Hier Borre. Zegt u het maar. Over.’
‘Ik heb een opdracht voor jullie. Aanstaande vrijdag moeten 
jij, Radijs en Ovi op een brugmuppet-, sorry, brugklassersfeest 
voor undercover beveiligingsbeambten spelen. Over.’
‘Waarom alleen wij drie en Elle niet?’
‘Elle organiseert het feest. Zij belde me net. Veel plezier vrijdag!’
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POSTER

Het wordt dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 
eindelijk vrijdag. Tussen twee lessen door loopt Miss Kikkervis 
over de gang. Snel even thee in de koffiekamer halen. Maar een 
verstopping van eersteklassers verspert haar de weg.
‘Ga eens vlug aan de kant!’ sist de muzieklerares.
Maar de kinderen reageren niet. Ze gillen opgewonden 
door elkaar.
‘Wow!’ roept er een.
‘Heeft Elle dat geregeld?!’ schreeuwt een ander.
‘Dit wordt echt een te gek feest!’ krijst een derde.
‘Maak ruimte!’ blaft Miss Kikkervis.
Met haar hand duwt ze een paar leerlingen aan de kant. Dan 
ziet ze waarom ze allemaal zo druk zijn. Op het prikbord waar 
ze voor staan samengedromd, hangt een poster. ‘Vanavond! 
Brugklassersfeest! Met live’ staat er in dikke letters bovenaan. 
Daaronder een witte schedel met blauwe verf om de holle 
ogen en rood om de tandenmond. En daar weer onder in 
afwisselend blauwe en rode letters ‘DREUNDEUN’.
Miss Kikkervis wordt wit rond haar neus en haar 
wenkbrauwen verdwijnen haast in haar stekeltjeshaar.
‘Wat zullen we nu krijgen?!’ gromt ze.
Met haar puntige ellenbogen in hoofden en gezichten porrend, 
baant ze zich een weg door de kinderen en grist de poster van 
het prikbord.
‘Wat doet u nu?!’ roept een meisje.
Maar Miss Kikkervis ontworstelt zich zonder nog een 
woord te zeggen aan het gedrang en beent met de poster 

10 11



in haar hand richting de kamer van de rector. 
Zonder te kloppen gooit ze de deur open. Ze smijt de poster 
verfrommeld op het bureau.
‘Wat heeft dit te betekenen?!’ vraagt ze.
‘Wat?’ vraagt de rector vanuit de bruingrijze rook. Hij drukt 
een sigarenpeuk uit.
‘Dat feest vanavond,’ snauwt Miss Kikkervis.
‘Wat is daarmee?’ vraagt de rector. Hij steekt een nieuwe 
sigaar op.
‘Hebt u gezien welke muziekgroep er optreedt?! Dreundeun!’
‘En?’
‘Dat is een rockband! Een rockband die rockmuziek maakt!’
‘En?’
‘Rockmuziek is verschrikkelijk!’
‘Dan blijf je toch thuis?’
‘Ik was sowieso niet van plan te komen.’
‘Wat is dan het probleem?’
‘Rockmuziek is slecht voor kinderen.’
‘Wat interesseert jou dat? Je haat kinderen!’
‘Nou en?! U toch ook?!’ blaft Miss Kikkervis. ‘Verbied 
gewoon dat rotfeest!’
‘Dat kan ik niet,’ zegt de rector. Zijn maag borrelt. ‘Die 
achterlijke ouderraad heeft bepaald dat er 500 euro voor 
het brugklassersfeest beschikbaar is. En helaas is de wil 
van de ouderraad wet.’
‘Maar we hadden toch die list met die dure undercover 
beveiligingsbeambten verzonnen?’
‘Het meisje dat het feest organiseert, heeft die gratis weten te 
regelen. Ze houdt dus 500 euro over om mee te doen en laten 

wat ze wil.’
‘Dat zal allemaal best,’ zegt Miss Kikkervis, spuugbelletjes 
op haar lippen, ‘maar zolang ik hier muzieklerares ben, zal er 
nergens in dit hele schoolgebouw ook maar een enkele noot 
rockmuziek klinken!’
‘Lita,’ zegt de rector – want dat is de voornaam van Miss 
Kikkervis – en hij pakt haar zachtjes bij de pols van de arm 
waar ooit een hand aan zat, ‘ik snap best dat je door dat 
ongelukje van jou nu een hekel aan rockmuziek hebt, maar 
daarvoor ga ik me niet de woede van de ouderraad op de hals 
halen.’ Plots knijpt hij hard in het uiteinde van de arm. Miss 
Kikkervis kermt. ‘Maar als het je niet aanstaat, neem je toch 
ontslag? Dan ga je toch lekker gitaarles geven?’ Hij laat de arm 
los. De tranen (niet van de rook) staan in Miss Kikkervis’ ogen. 
‘En nu eruit, jij!’

Die middag komen de undercover beveiligingsbeambten Borre, 
Radijs en Ovi na een flink stuk fietsen bij het Otranto College 
aan. Ze zetten hun fietsen in een van de vele fietsenrekken.
Op het schoolplein, voor de hoofdingang, staat een oude 
schoolbus. Een stel langharige mannen (de roadies van de band) 
sleept grote, houten kisten de bus uit, het schoolgebouw in.
‘Hé, jullie komen als geroepen!’ roept Elle, als ze haar drie 
vrienden aan ziet komen lopen. ‘Hop, handjes uit de mouwen!’
Een van de mannen met lang haar (een grote sleutelbos 
rammelt om zijn nek) geeft ze ieder een gitaarkoffer.
‘Die kunnen direct het podium op,’ zegt hij.
‘Dat is in de aula,’ zegt Elle. ‘Hier de hal door en dan links 
door de klapdeuren.’
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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.


