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HET SNERPICON

Het is woensdagmiddag. Als Borre, Radijs en Ovi uit school 
komen, staat Elle buiten het schoolplein op hen te wachten. 
Haar fiets staat tegen het hek en haar tas vol zware boeken ligt 
op de grond. Naast haar staat een jongen. Hij zit met zijn kont 
op de bagagedrager van zijn fiets en hangt over het zadel.
‘Hé!’ zegt Borre tegen Elle. ‘Jou hadden we hier niet verwacht!’
‘De laatste drie uur vielen uit,’ zegt Elle. ‘De leraar geschiedenis, 
de lerares maatschappijleer en de leraar Engels hebben alle 
drie griep. Stiekem staan zoenen in het fietsenhok en elkaar 
aangestoken, denk ik, haha!’
‘Als je er toch bent,’ zegt Radijs, ‘zullen we dan gaan 
schoppenslaan?’
‘Nee, sorry, ik moet nog bakken huiswerk maken,’ zegt Elle, 
‘maar ik dacht, ik kom 
even vertellen wat wij 
vandaag meegemaakt 
hebben. Trouwens, 
dit is Yusuf.’ 
Ze wijst naar de 
jongen naast haar.
Borre, Radijs en Ovi 
steken hun hand op.
‘Yusuf is een Turk,’ 
zegt Elle.
‘Nou,’ zegt Yusuf, 
‘mijn ouders komen 
allebei uit Turkije. 

Ik ben gewoon hier geboren. Ik ga wel heel vaak op vakantie 
naar Turkije, naar mijn opa en oma.’
‘Oké, oké,’ zegt Elle, ‘Yusuf heeft Turkse roots. Dat is Engels 
voor wortels, weet je wel. Maar goed, wij hebben dus een leraar 
Nederlands en die man heet meneer Deetee.’
‘Een heel vervelende man,’ zegt Yusuf.
‘Juist,’ zegt Elle. ‘Hij is kogelrond, heeft een hoofd zo kaal als een 
biljartbal en hij praat met een heel, heel, heel hoog stemmetje.’
‘Dat is op zich nog wel grappig,’ zegt Yusuf. ‘Het vervelende 
is dat hij met dat gekke, hoge stemmetje heel de tijd dictees 
geeft. Dan maakt hij heel lange zinnen met moeilijke woorden 
waar niemand ooit van gehoord heeft. Laat staan dat iemand 
weet wat ze betekenen.’
‘Dan zegt hij van die dingen als,’ zegt Elle, ‘de dragonder, 
een te gedomesticeerd hoefdier gaand infanterist, torste 
nimmer een floret edoch immer een musket. En dat is 
dan nog een korte zin.’
‘Met zulke zinnen wil meneer Deetee laten zien hoe mooi het 
Nederlands wel niet is,’ zegt Yusuf. ‘Meneer Deetee zegt dat 
Nederlands de mooiste en dus hoogste van alle talen is. En  
het volk dat die hoogste taal spreekt, is dan uiteraard het 
hoogste volk.’
‘En alle andere volken vindt hij dus minderwaardig,’ zegt Elle. 
‘Whatever “een volk” dan ook precies mag zijn.’
‘En hij brengt die rare ideeën ook nog eens in de praktijk,’ 
zegt Yusuf. ‘Zowel ik als Nisrin en Aliya – twee Marokkaanse 
meisjes – en Roy – een Antilliaanse jongen – moeten in de 
klas apart zitten.’
‘Maar je spreekt toch prima Nederlands?!’ zegt Borre verbaasd.
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‘Ja, natuurlijk,’ zegt Yusuf. ‘Ik doe al 13 jaar niet anders, maar 
meneer Deetee doet alsof we niet helemaal goed bij ons hoofd 
zijn en alsof hij ons niet kan verstaan, omdat we een accent 
zouden hebben. M’n vader en moeder hebben wel een beetje 
een accent, maar ik niet, toch?!’
Borre, Radijs, Ovi en Elle schudden hun hoofd. Yusuf spreekt 
Nederlands zoals de nieuwslezer van het journaal.
‘En als hij de dictees van Yusuf, Nisrin, Aliya en Roy nakijkt,’ 
zegt Elle, ‘doet hij altijd net alsof ze onleesbaar schrijven, 
zodat hij zo veel mogelijk fout kan rekenen en ze een 
onvoldoende kan geven.’
‘Maar bij mij lukt hem dat niet,’ zegt Yusuf. ‘Ik schrijf alsof 
het getypt is en ik ben erg goed in Nederlands.’
‘Maar hij is écht heel goed in Nederlands, hè,’ zegt Elle. 
‘Vanochtend heeft hij meneer Deetee eens flink op zijn 
nummer gezet! Hij gaf weer eens zo’n stom dictee en daar 
zat een zin in en, eh… Hoe ging die ook alweer?’
‘Laverend door het struweel (een exquisiete habitat en biotoop 
voor onder andere amfibieachtigen en de harten-dieven van 
ornithologen, vogels) brak de snerpicon uit in 
een onwelriekend transpireren,’ zegt Yusuf.
‘En toen zei Yusuf,’ zegt Elle, ‘“Dat klopt niet hoor, meneer.”’
‘Het is namelijk niet “de snerpicon”, maar “het snerpicon”,’ 
zegt Yusuf. ‘Net als “het paard” en “het schaap”.’
‘Meneer Deetee deed helemaal verontwaardigd,’ zegt Elle. 
‘Hoe durfde zo’n onbenullig onverstaanbaar pratend Turks 
jongetje als Yusuf de taalbeheersing van zijn meester in 
twijfel te trekken?’
‘Toen ben ik naar de kast gelopen, heb het woordenboek 

gepakt en “snerpicon” opgezocht,’ zegt Yusuf. ‘Daar stond 
natuurlijk dat het “het snerpicon” moet zijn.’
‘Toen werd meneer Deetee pas echt kwaad,’ zegt Elle. ‘Hij 
ging met zijn piepstemmetje gillen dat het woordenboek het 
fout had. Nou, wij met z’n allen in de klas hem uitlachen, 
want dat is natuurlijk onzin.’
‘Toen stuurde hij me de klas uit,’ zegt Yusuf, ‘en hij zei dat 
ik nooit meer in de les mocht komen, waardoor ik op m’n 
rapport voor Nederlands altijd een 1 zou halen en voor 
eeuwig de brugklas moet overdoen.’
Elle voegt daaraan toe: ‘Toen zei ik: “Dat zullen we nog 
weleens zien. Yusuf en ik gaan nu naar de directeur!”’
‘Dat was wel een beetje eng,’ zegt Yusuf. ‘Die man zit in een 
kantoortje zó rokerig van de sigaren die hij paft dat je hem 
amper kan zien. En stinken dat het er doet!’
‘Toen ik zei dat meneer Deetee gezegd had dat Yusuf nooit 
meer in de les mocht,’ zegt Elle, ‘zei de directeur dat hij ons 
vervelende, bijdehante rotkinderen vond, maar dat meneer 
Deetee niet mag weigeren les te geven aan kinderen, want als 
de ouderraad daarachter zou komen, nou, dan zwaaide er wat 
voor meneer Deetee, de directeur en het hele schoolbestuur.’
‘Tsjonge, ik ben blij dat onze meesters en juffen niet van die 
gemene mensen zijn,’ zegt Radijs.
‘Zolang je maar slimmer dan hen bent, overleef je de middel-
bare school wel,’ zegt Yusuf. ‘Maar ik moet er weer vandoor, 
huiswerk maken.’
‘Ja, ik ook,’ zegt Elle. ‘Ik rijd nog een stukje met je mee.’
Ze zwaaien naar Borre, Radijs en Ovi en fietsen met hun 
zware tassen naar huis.
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GOUDEN KAASSCHAVEN

‘Hier moet ik linksaf,’ zegt Yusuf.
‘Ik rechtdoor,’ zegt Elle en ze steekt haar hand op. ‘Zie je morgen!’
Yusuf slaat linksaf, de winkelstraat in waar hij met zijn ouders 
boven het naaiatelier van zijn vader woont. Hij zet zijn fiets 
vast aan een lantaarnpaal en loopt de winkel in. Zijn vader 
zit op zijn knieën op de grond. Overal liggen klosjes garen.
‘Yusuf, wat heb jij gedaan?’ zegt de man streng, als hij zijn 
zoon ziet binnenkomen.
‘Ik wat gedaan? Hoezo?’ vraagt Yusuf. Hij ziet nu dat de 
naaimachine ook op zijn kant op de grond ligt. ‘En wat is 
hier gebeurd? Het lijkt wel alsof er een bom ontploft is.’
‘Nog geen tien minuten geleden waren hier drie kale 
mannen,’ zegt zijn vader. ‘Een oude dikke en twee dunne 
jonge. Ze kwamen binnenlopen zonder hallo of wat dan 
ook te zeggen en begonnen allez overhoop te halen. Ze 
gooiden al m’n garenklosjes – en die waren nog wel zo mooi 
op kleur gesorteerd – op de grond en ze kieperden m’n 
dure naaimachine om. Ik zei: “Wat moet dat? Zijn jullie gek 
geworden, of zo?!” En toen zei die dikke meneer met een heel 
hoog stemmetje: “Haal Yusuf van school, anderz komen we 
terug en steken we je zaak in brand, naaiertje!” Wie zijn die 
mannen en wat heb jij gedaan, Yusuf?!’
Yusuf helpt zijn vader de zware naaimachine overeind te zetten 
en zegt: ‘Als die dikke, kale man een heel hoog stemmetje had, 
was het meneer Deetee, mijn leraar Nederlands.’
‘Wat heb jij gedaan, Yusuf?! Wat heb jij gedaan?!’
‘Niks, vader. Ik wist alleen maar dat “snerpicon” een het-woord 

en geen de-woord was, zoals meneer Deetee dacht.’
‘En daardoor iz hij zo kwaad dat hij hier de boel op stelten komt 
zetten?!’ zegt Yusufs vader. ‘Ik ga naar jouw school bellen!’

Bij Borre thuis gaat de telefoon. Mama neemt op: ‘Hallo, met 
de moeder van Borre… Elle, wat praat je hard… Ja, ik ga hem 
roepen… Borre! Telefoon!’
Borre komt de trap af gestoven.
‘Bedankt, mam,’ zegt hij, als hij de hoorn aanneemt.
‘Nee, jij bedankt, dat ik weer eens in een van je boekjes mee 
mag spelen, ook al is het maar een klein rolletje.’
‘Daar ga ik niet over,’ zegt Borre, ‘dan moet je bij Jeroen 
Aalbers en Stefan Tijs, de schrijver en de illustrator van m’n 
boekjes, zijn.’
‘Misschien moet ik hun dan maar eens een e-mailtje sturen,’ 
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zegt mama, terwijl ze de kamer uit loopt, ‘om ze te bedanken, 
maar toch ook om te vragen of ik niet wat vaker mee mag doen.’
Borre houdt de telefoon aan zijn oor.
‘Met Borre,’ zegt hij.
‘Ik ben kwaad!’ schreeuwt Elle aan de andere kant van de lijn.
‘Ho, niet zo hard,’ zegt Borre.
‘Ik ben woest!’ schreeuwt Elle. ‘Ziedend! Ik word net 
gebeld door Yusuf. Meneer Deetee heeft met twee 
kaleknikkervrienden het naaiatelier van zijn vader overhoop- 
gehaald. Toen heeft de vader van Yusuf de schooldirecteur 
gebeld om te klagen, maar die zei dat hij er niets mee kan, 
omdat hij niet gaat over “wat de docenten in hun vrije tijd 
doen”. Toen hebben ze de politie gebeld. Ze kregen de hoofd-
commissaris aan de lijn, maar zelfs die wil er niets aan doen.’
‘En nu?’ vraagt Borre.
‘Nu ben ik kwaad, woest en ziedend!’ schreeuwt Elle. ‘Ze doen 
allemaal alleen maar zo omdat Yusuf een Turk is, ik bedoel, 
Turkse roots heeft! Dat is racistische discriminatie! Maar ik 
laat dat niet gebeuren. Ik heb in het telefoonboek opgezocht 
waar Deetee woont en ik ga hem thuis eens opzoeken!’
‘Wat ga je doen dan?’
‘Geen idee, dat zie ik daar wel!’
‘Ik bel Radijs en Ovi en dan komen wij ook,’ zegt Borre. ‘Doe 
ondertussen geen gekke dingen!’

Wat later staan Borre, Radijs, Ovi en Elle voor de deur van een 
klein, wit, vrijstaand huis. Op de oprit staan een pick-uptruck 
en een motor met zijspan. Het begint al te schemeren. Elle 
belt aan. Ding dong! Binnen blijft het stil. Elle belt nog eens. 

Ding dong! Er komt niemand naar de deur.
‘Ik denk dat hij niet thuis is,’ zegt Borre.
‘Ik denk dat hij te schijterig is om open te doen!’ gromt Elle. 
‘Kom dan naar buiten, bange poeperd!’
‘Stil eens,’ zegt Ovi. ‘Ik hoor stemmen.’
Ze spitsen hun oren.
‘Ja, nu hoor ik het ook,’ zegt Elle. ‘Wat is dat voor raar 
gezang? Heeft hij een cd’tje van een middeleeuws koor 
opstaan, of zo?’ 
‘Het komt van de zijkant van het huis,’ zegt Radijs.
Ze lopen langszij.
‘Hier, bij het kelderraam,’ zegt Borre.
Ze gaan op hun hurken zitten en gluren naar binnen.
In een kring van walmende fakkels zit een tiental mannen 
geknield rond een goudgeel stuk kaas. Ze dragen paarse 
monnikspijen met grote kappen over hun hoofden. Met 
diepe stemmen koorzingen ze galmend: ‘Ree-ho-val-dum 
ra-ba-dee-dum.’
Ze gooien hun armen in de lucht: ‘Ree-ho-ra-ba val-dum-
dee-da.’
En weer naar beneden: ‘Dum-dee-ba-ra ba-ra-ho-ree.’
Om hun nekken dragen ze gouden kaasschaven aan 
gouden koorden.
‘Wie zijn die engerds?’ fluistert Ovi.
‘Rare knakkers die heel veel van kaas houden, denk ik,’ 
fluistert Elle.
Dan stoppen de mannen met zingen. Ze staan op. Nu zien 
Borre, Radijs, Ovi en Elle dat ze hun gezichten verbergen 
achter maskers van zilverkleurig gaas.
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‘De gouden kaas staat symbool voor onze identiteit, het 
zuivere van ons zijn, het “wij” dat wij in ons “ik” meedragen,’ 
zegt er dan een met een heel hoog stemmetje.
‘Dat is Deetee!’ fluistert Elle. Ze wijst – ondanks het feit dat 
ze zijn mond niet heeft kunnen zien bewegen – de dikste 
van het stel aan.
‘Het is van het grootste belang dat wij onze identiteit eren,’ 

gaat de dikke met de hoge stem verder. ‘Want als  het niet 
doen, doet niemand het. Steeds minder mensen eren onze 
identiteit. Er zijn zelfs – zoals jullie wel weten – mensen die 
onze identiteit bedreigen. Ja, mensen die het zuivere van 
ons zijn, het “wij” dat wij in ons “ik” meedragen, het liefst 
zouden vernietigen! En dat zullen zij ook doen, als zij de kans 
krijgen…’ De dikke man treedt buiten de kring en neemt zijn 
fakkel op. ‘… maar die kans krijgen ze niet als wij ze die kans 
niet geven! Vanmiddag ben ik samen met broeder Rommedoe 
en broeder Kernhem bij zo iemand die onze identiteit wil 
vernietigen langs geweest. We zijn zijn smerig stinkend 
nest binnengegaan. We hebben hem gewaarschuwd dat als 
hij probeert door middel van een van zijn minderwaardige 
kinderen onze identiteit te beschadigen, wij zijn winkel en 
woning zullen platbranden. Nu ik er nog eens over nadenk, 
neem ik liever het zekere voor het onzekere en leggen we dat 
naaiatelier vanavond nog in de as!’ 
‘Jee!’ roepen de mannen uit. ‘Jee, broeder Stremsel!’
‘Voor het “wij” dat we in ons “ik” meedragen en de Kaas Kaas 
Kaas!’ roept de dikke Deetee – die door zijn collega paarse-
pijen-dragers blijkbaar broeder Stremsel genoemd wordt – uit.
‘Jee!’ 
‘We moeten ze tegenhouden!’ fluistert Borre.
‘Maar hoe?’ vraagt Radijs. ‘Zij zijn met z’n tienen en wij maar 
met ons vieren!’
‘Kom, snel,’ fluistert Elle.
Ze rennen naar de oprit voor het huis. Elle graait in haar 
broekzak en haalt een zakmes tevoorschijn. Ze klapt het 
open en steekt pang! psss… een band van de motorfiets lek.
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‘Wat is dat voor knal?’ vraagt broeder Stremsel met zijn 
hoge stem.
‘Het komt van voor het huis,’ zegt broeder Rommedoe.
Nog eens pang! psss…
‘Snel, naar buiten!’ beveelt broeder Stremsel.
Ze pakken hun fakkels en rennen de keldertrap op.
Elle steekt twee banden van de pick-uptruck lek: 
pang! psss… pang! psss…
De mannen in de paarse pijen komen de voordeur uit gestormd.
Elle neemt nog even snel de achterwielen te grazen: 
pang! psss… pang! psss… 
‘Rennen!’ roept Borre.
‘Grijp ze!’ roept Broeder Stremsel.
Borre, Radijs, Ovi en Elle zetten het op een lopen. De 
broeders hollen achter hen aan en zwaaien met hun fakkels 
in de lucht. Het is donker en moeilijk te zien waar je loopt.
‘Argh!’ doet Ovi.
Ze duiken een voortuin in, rennen langs een huis, een 
achtertuin door, een sloot, springen! Splesj! Borre ligt languit 
in het blubberwater. Hij krabbelt overeind en rent zo snel als 
hij kan naar zijn vrienden, die zich in de struiken aan de 
overkant verscholen hebben.
Ze luisteren. Ze horen niets. Ze hebben de broeders afgeschud.
‘Gaat het?’ vraagt Radijs aan Borre.
‘Ik droog wel weer op,’ zegt hij.
‘Ik dacht dat Ovi in de sloot viel,’ zegt Elle. ‘Ben je eens een 
keer niet de pineut, Ovi!’
Het blijft stil. Borre, Radijs en Elle kijken om zich heen.
‘Eh, jongens,’ zegt Borre, ‘waar is Ovi eigenlijk?’

EEN TEILTJE MET SOP

‘We hebben er een!’ schreeuwt broeder Rommedoe.
Broeder Kernhem en hij houden een wild tegen-
stribbelende Ovi tussen hen in.
‘Laat me los!’ schreeuwt hij.
‘Geen denken aan,’ zegt broeder Stremsel met zijn 
hoge piepstem. ‘Eerst misdaden begaan en vervolgens 
de consequenties niet willen dragen. Echt iets voor 
jouw soort.’
‘Mijn soort?!’ roept Ovi uit. ‘Misdaden?!’
‘Ja, jouw soort, ja,’ zegt broeder Stremsel. ‘Waar kom 
je vandaan?’
‘Ik woon in het flatgebouw aan de…’
‘Dat bedoel ik niet. Hoe kom je zo bruin?’
‘Mijn moeder komt uit Suriname…’
‘Als ik het niet dacht,’ snuift broeder Stremsel. ‘Hierheen 
komen en dan lekker naar hartenlust misdaden plegen!’
‘Welke misdaden?!’ vraagt Ovi.
‘Ik snap het wel,’ piept broeder Stremsel, ‘jouw soort 
pleegt zo veel misdaden dat het gewoon wordt. Je hebt 
niet eens meer door dat het misdaden zijn.’
‘Maar wat heb ik gedaan dan?!’ vraagt Ovi.
‘Het illegaal betreden van privéterrein en luistervinkerij.’
‘Wel alle…!’ roept een van de broeders uit. ‘Dat uitschot 
heeft de banden van de pick-uptruck en de motor lek 
gestoken!’
‘Vuile misdadiger!’ snerpt broeder Stremsel hard in 
Ovi’s oor. ‘Hier zal je voor boeten, ja, dat zal je!’
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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.


