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▷▷▷ HET TALENT VAN ...
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Twee dingen
De bel gaat. Het laatste uur is eindelijk
voorbij. Joske hijst haar rugzak op tafel en
ritst hem open.
‘Wat heb jij toch altijd veel bij je’, zegt Lynn,
die naast haar zit. Ze draait zich om naar
haar vriendinnen.
‘Moet je die tas van Joske zien!’
‘Er zit zeker kaas in’, giechelen de meisjes.
Joske propt haar boek in haar tas. En haar
schrift. En haar pennen.
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Niet naar luisteren, denkt ze. Ik moet die
opmerkingen gewoon negeren. Dus dat doet
ze. Met pijn in haar buik.
‘Nog twee dingen, dames en heren!’
Meneer Van Deurne moet schreeuwen om
boven het lawaai in de klas uit te komen.
‘Morgen weer een dag, meneer’, roept
Marvin. ‘We willen naar huis!’
Meneer Van Deurne knikt. ‘Dat wil ik ook.
Toch moet je nog even blijven zitten.’
Marvin zucht.
‘Volgende week gaan we op excursie’, vertelt
meneer Van Deurne. ‘We gaan op bezoek bij
een boswachter. Hij weet alles over de
dieren in het bos. En over planten en
zaadlobben en dat soort dingen. We gaan op
de fiets.’
Marvin protesteert: ‘Op de fiets? Dat meent
u niet!’
‘Fietsen is gezond’, lacht meneer Van Deurne.
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‘Dat zal best. Maar niet als je langs het
Monstermeer moet!’, brult Marvin. ‘Wie
daarin valt, komt er nooit meer uit!’
Lynn knikt, en zegt: ‘Er woont een heel
gevaarlijk monster in dat meer. En het is zo
diep dat nog nooit iemand de bodem heeft
kunnen aanraken.’
‘Waarom zou je dat ook willen?’, vraagt
Marvin. ‘Je bent gek als je in dat meer gaat
zwemmen.’
Wat een onzin, denkt Joske.
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‘We gaan gewoon op de fiets’, zegt meneer
Van Deurne. ‘Dat kan best. Het wordt
prachtig weer volgende week. En jullie
fietsen ook elke dag naar school.’
Joske kijkt naar Fouad. Ze weet dat hij nooit
naar school fietst. Hij komt altijd lopend.
‘En het tweede wat ik wil zeggen, is …’
Meneer Van Deurne trekt een geheimzinnig
gezicht. ‘Iets heel leuks. Iets heel, heel, heel
erg leuks!’
‘Vertel dan!’, roept Marvin.
‘Ja, schiet een beetje op, meneer’, zegt Lynn.
‘Ik wil gaan shoppen!’
Meneer van Deurne kijkt op de klok.
‘Ik begrijp het. Weet je wat? Ik vertel het de
volgende les wel.’
Iedereen weet dat hij aan het plagen is.
‘Neehee!’, roepen ze. ‘Nu! U moet het nu
vertellen!’
Meneer van Deurne lacht.
‘Vooruit dan maar.’
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Vrolijk kijkt hij de
klas rond.
‘Er komt een
eindejaarsfeest!’
Terwijl de rest van de
klas blij door het lokaal
springt, hangt Joske somber haar
tas over haar schouder.
‘Wat is dat?’, wil Fouad weten. Hij loopt
samen met Joske het lokaal uit.
‘Wat is wat?’, vraagt Joske.
‘Een eindejaarsfeest. Ken ik niet.’
Joske haalt haar schouders op. ‘Een feest om
het einde van het schooljaar te vieren. Meer
niet.’
Fouad knikt.
‘Met dansen, bedoel je? Leuk! Toch?’
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