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Hoofdstuk 1

‘Lotte!’
De meester slaat hard met zijn vlakke hand op haar 
tafel. Lotte schrikt zich een ongeluk. Bijna valt ze 
van haar stoel. ‘Je zat te slapen, hè?’
Lotte zet haar naambordje weer recht en voelt haar 
hoofd rood worden. Haar wangen gloeien. ‘Ik dacht 
na, meneer.’ ‘Tuurlijk,’ zegt de invalmeester lachend. 
‘Met je ogen dicht, zeker.’
‘Ik keek naar buiten.’
‘Dan is het goed. Daar leer je ook veel van.’ Grijnzend 
pakt hij haar gum, houdt hem drie keer hoog met 
zijn voet en schopt hem met een sierlijke boog in de 
prullenbak. ‘Goal!’ Juichend steekt hij zijn handen de 
lucht in. ‘Dat heb ik op straat geleerd. Wie van jullie 
kan dat ook?’
De klas kijkt hem verbaasd aan. Wat is dit? Vroeg 
die nieuwe meester nu of er iemand in de klas wilde 
voetballen met een gum? Van juf Judith mochten ze 
niks: niet rennen, niet gillen, niet met pennen gooien. 
Ze mochten zelfs geen huisdier in de klas houden. 
Alle andere groepen kregen een eigen schildpad, een 
konijn of zelfs een witte rat, maar juf Judith moest 
daar allemaal niets van hebben. Omdat ze in 
verwachting was, zei ze. Maar waarschijnlijk vond 
ze het gewoon te veel gedoe.
Deze invalmeester is een stuk cooler. Dat zag Lotte 
al toen hij vanmorgen de klas in liep. 
‘Ik hoop dat hij blijft,’ fluistert Maika. 
Lotte knikt. Al denkt ze dat de juf wel weer terug-
komt als de baby er is. Maar dat duurt nog wel even.
‘Hoe heet hij ook alweer?’ vraagt Maika.
Lotte haalt haar schouders op. ‘Dat heeft hij 
vanmorgen wel gezegd. Iets met een M.’ [de deel-
nemende klassen aan het project leveren input voor 
de naam van de meester.]

Oké,’ zegt meester M. ‘Wie houdt er van rekenen?’
Er gaat één vinger omhoog: die van Brandon, die 
altijd tienen haalt. 
‘Stoer, hoor,’ zegt de meester. ‘De rest kijkt allemaal 
de kat uit de boom, maar jij durft tenminste. Heel 
goed. 
Oké, luister. Stel, je eet de hele week drie maaltijden 
per dag, en bij elke maaltijd neem je acht gehakt-
ballen. Wat heb je dan aan het eind van de week?’
Brandon begint meteen op zijn vingers te tellen. 
‘Zeven dagen, drie maaltijden per dag, keer acht …’
‘Zal ik zeggen wat je dan hebt?’ roept meester M. 
enthousiast. ‘Buikpijn!’
Iedereen lacht. Zelfs Brandon moet een beetje 
grinniken.
‘Heeft u dat ook op straat geleerd?’ vraagt Nordin, 
die schuin voor Lotte zit.
‘Jazeker,’ zegt de meester. ‘Van een vriend die heel 
goed moppen kan vertellen.’ Hij loopt naar het raam. 
Het lokaal is op de eerste verdieping; tussen de hoge 
kastanjes door kun je best wel ver de wijk in kijken. 
‘Buiten leer je zo veel. Hier op school leer je taal, en 
dat is natuurlijk belangrijk. Maar buiten leer je de 
taal van de straat. 
En dat is ook heel belangrijk.’
‘De taal van de straat?’
‘Sowieso!’ Opeens stuitert hij weer naar het bord. ‘Wie 
gaat er met z’n chille patta’s mee naar een fissa? Vingers?’
Er reageert niemand.
‘Jongens, ik zeg net: niet zo sloom de kat uit de boom 
kijken. Vingers wil ik zien. Wie wil er mee naar een fissa?’
Maika steekt haar vinger op. ‘Is dat een feestje, meneer?’
‘Jazeker!’ glundert de meester.
‘Dan wil ik wel mee.’
‘Ik zal het eens aan je padre vragen.’
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‘Aan wie?’
‘Aan je vader,’ zegt de meester.
‘O, laat dan maar,’ verzucht Maika. ‘Die zegt toch altijd 
nee tegen alles.’
‘Oké,’ gaat meester M. verder. ‘Nu de rest van de klas nog. 
Wat betekent doekoe?’
‘Een soort rund?’ vraagt Gijs.
‘Nee, doekoe is geld!’ roept Nordin. ‘Dat ken ik uit een 
liedje.’ 
[hier komen leuke straattaal woorden/zinnen die inge-
zonden worden door de deelnemende klassen aan het 
project.]
‘Heel goed. En een mattie?’
‘Dat is een vriend!’
‘Knap hoor,’ knikt de meester. ‘En hoe noem je een stoere 
meester in straattaal? Lotte?’
‘Een vogel.’
‘Nou, dank je wel, zeg. Een vogel, dat zeg je volgens mij 
als je een vreemde kerel ziet lopen.’
‘Nee,’ zegt Lotte, en ze wijst naar buiten. ‘Een vogel! Een 
echte! Hier bij het raam!’
Ineens rent iedereen op haar af. Op een smal stenen 
richeltje, vlak achter het raam naast Lottes tafel, zit een 
klein, zwartwit vogeltje. Het beestje trilt over zijn hele 
lijfje. Angstig kijkt het de klas in.
‘Hij is gewond!’ roept Nordin.
‘Hij?’ vraagt Maika. ‘Hoe weet je dat? Misschien is het wel 
een vrouwtje.’
‘Dat zou best kunnen, jongens,’ zegt de meester. ‘En 
meisjes, natuurlijk. Het is in elk geval een heel jong 
vogeltje. Volgens mij is het een ekster.’
‘Dan is het een vrouwtje,’ zegt Maika beslist. 
‘Hoezo?’ vraagt meester M.
‘Dat kun je toch zo horen? Een werkster is een vrouw, 
een serveerster is een vrouw en een verpleegster is een 
vrouw. Een ekster dus ook.’
‘Is dat zo?’ 
‘Natuurlijk. Alles op -ster is een vrouw.’
‘En meester dan?’

‘O, ja …’ zegt Maika zacht. ‘Dat was ik even vergeten.’ 
Lotte bukt zich een beetje en kijkt de vogel recht in 
de ogen. Mooi hoor, denkt ze, zo’n ekster. Vooral de 
zwarte veren glanzen prachtig. Ze lijken zelfs een beetje 
donkerpaars, zo in het zonlicht. Het is net alsof het dier 
terugkijkt. Alsof het iets wil zeggen.
‘Zal ik hem even binnen halen?’ Gijs wurmt zich naar 
voren. Ze hebben thuis een boerderij, dus hij heeft wel 
wat met dieren.
‘Of zal ik het doen?’ vraagt Maika. ‘Meisjes zijn minder 
lomp dan jongens.’
‘Noem je mij nou lomp?’ vraagt Gijs.
‘Wij zijn voorzichtiger,’ zegt Maika. ‘Dat is gewoon zo. 
Daar kunnen wij ook niks aan doen.’
‘Laat Gijs het maar doen,’ zegt de meester. ‘Die bood het 
als eerste aan.’ Hij opent het raam. Het eksterjong blijft 
gewoon zitten. Zo te zien heeft het last van een van zijn 
vleugeltjes. Gijs kan er gemakkelijk bij. Heel voorzichtig 
pakt hij het vogeltje beet, met twee handen, en zet het 
binnen. 
‘Hé, niet op mijn schrift!’ roept Maika. ‘Straks zit alles on-
der de poep!’ Met een wilde beweging trekt ze het schrift 
van haar tafel. Piepend van paniek fladdert het vogeltje 
opzij. ‘Kijk uit!’
‘Ik dacht dat jij zo voorzichtig was?’ 
De kleine ekster landt op een stoel, en hupt van de stoel 
op de grond. Met vlugge vleugeltjes beweegt hij door het 
klaslokaal.
‘Kijk uit waar je loopt!’ roept Gijs.
‘Rustig blijven!’ gilt Maika. ‘Rustig blijven!’
‘Jongens,’ zegt meester M. zo kalm mogelijk. ‘Even je ver-
stand gebruiken. Kan iemand de deur dichtdoen? Straks 
vliegt hij de gang op.’
De ekster zigzagt onder de tafels door, langs de 
knutselkast, naar de hoek waar de plasketting hangt.
‘Staan jullie nu wéér de kat uit de boom te kijken? 
Doe die deur dicht!’
Maar het vogeltje is al over de drempel heen gehuppeld. 
Lotte ziet het onder de jassen en de sjaals door sjezen, 
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‘O, ja …’ zegt Maika zacht. ‘Dat was ik even vergeten.’ 
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met achter zijn staart een spoor van kleine donspluisjes. 
Als hij maar niet door het raam vliegt van het lokaal hier-
naast, denkt ze, want dat is groep acht, en daar hebben 
ze die rat rondlopen. Dat beest is zo tam, dat hij vaak ook 
buiten zijn kooi mag komen. Zou zo’n knaagdier achter 
een vogel aan gaan rennen? Lotte weet het niet. Voorlopig 
heeft ze de ekster nog niet te pakken.
‘Daar zit-ie!’ Nordin wijst naar het krukje achter de laatste 
kapstokken. Nog steeds heeft de vogel een voorsprong. 
Hoe kan dat beestje nu zo snel zijn? Het was toch ge-
wond?
‘Laat mij maar even,’ zegt Lotte. Ze begint te rennen, maar 
meteen struikelt ze over een loshangende sjaal. Voor ze 
het weet ligt ze languit op de grond, met haar hoofd vlak 
bij het krukje. Het vogeltje kijkt haar verbaasd aan. Lotte 

houdt haar adem in. De ekster kantelt zijn donkere kopje. 
Het is net of hij iets wil vragen. Langzaam loopt hij in de 
richting van haar gezicht. Heel stil blijft ze liggen. Twee 
pikzwarte eksteroogjes kijken haar van dichtbij aan. Dan 
springt hij op haar hoofd, draait een paar keer rond en 
blijft vervolgens rustig zitten.
‘Ze denkt dat jouw haar een nest is!’ roept Maika.
Gijs knikt. ‘Zo te zien vindt hij het wel fijn daar.’
‘Mogen we hem houden?’
‘Jaa!’ roept Maika. ‘Als huisdier!’
Meester M. wrijft over zijn kin. ‘Misschien,’ zegt hij. ‘Tot 
hij weer helemaal beter is. Maar daarna moet-ie gewoon 
weer lekker naar buiten, hoor.’
‘Leuk!’ roepen ze blij. ‘Hoe zullen we hem noemen?’
‘Mattie!’ roept Maika.
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