
Verhalenfeest 

 

Darline rent voor Raoul uit in haar grijze uniform met geel geblokte bloes. Het lijkt zo lang 

geleden, die nare avond, die zo vreemd maar mooi eindigde. De groep mensen die vertelden 

over kinderen die wel bij familie werkten maar niet naar school konden. 

Als Darline eraan denkt krijgt ze weer pijn in haar buik. Die mevrouw met grote oorbellen op 

het podium die het zo maar over haar, tante Vena en ome Eris had. 

Tante Vena en ome Eris waren altijd lief voor haar maar naar school ging Darline niet. 

Vanaf die avond is alles anders geworden. Ome Eris kan haar zomaar over het haar strijken 

als ze aan tafel zit en huiswerk maakt. Tante Vena geeft haar elke avond een kus voor ze 

gaat slapen. Samen met tante Vena leest ze boeken die tante Vena nog heeft van vroeger. 

Een mevrouw was komen praten met ome Eris en tante Vena. Binnen een paar weken 

mocht Darline naar school. Wat een feest was dat, de eerste keer school. In haar mooie 

grijze uniformjurk met geel geblokte bloes er onder. Net als alle andere keren… 

Het is een paar maanden geleden, maar ze weet nog precies hoe het voelde. 

‘Ti Bebe, wat ben je sloom vandaag!’  Raoul rent haar hard voorbij en kijkt nog even om als 

hij haar heeft ingehaald. Darline laat het er niet op zitten en gaat weer harder rennen. 

Hijgend komen ze op school aan. Al snel gaat de bel en stromen de kinderen naar binnen. 

Darline ziet juf Patricia al wachten.  

‘Tot vanmiddag!’ Raoul tikt op haar schouder en rent zijn eigen klas in. 

 

Darline huppelt naar haar bankje en ploft naast Martine neer. De juf klapt in haar handen en 

Darline weet het: dan komt het leukste moment van de dag. Samen zingen ze met elkaar: 

‘Dank U voor deze nieuwe morgen!’. De juf vouwt haar handen en bidt. Darline zucht diep. 

Elke morgen is een feest voor haar. De eerste keren bedacht ze onder het zingen hoe ze de 

dagen ervoor hout haalde voor tante. Gelukkig ging dat snel over.   

Juf Patricia kan prachtig vertellen uit de bijbel. Vandaag gaat ze verder over koning David die 

de harp speelt, maar koning Saul is boos en wil David doden. 

Het is even stil als het verhaal is afgelopen.  

‘Morgen horen jullie verder, nu is het tijd voor rekenen. En na het rekenen dan ga ik wat 

vertellen aan jullie.’ Juf Patricia kijkt geheimzinnig terwijl ze het zegt en ze geeft een knipoog 

aan Darline die haar vragend aan kijkt.  

De rekenles gaat over delen. Juf Patricia haalt een appel uit haar tas. ‘Kijk’, zegt ze, ’als je 

een appel hebt en je snijdt hem door, dan heb je 2 stukken. Dat is de helft van de appel. Wat 



gebeurt er als je de halve appel doorsnijdt? Hoeveel stukken heb je dan? Vier stukken, dus 

dat is één van de vier stukken.’ Als de juf het met een appel voordoet snapt Darline het wel 

maar als ze naar het papier kijkt en alle cijfertjes onder elkaar ziet dan danst het voor haar 

ogen.  

‘Martine, help jij Darline maar even!’ zegt de juf. Martine trekt haar voeten op de stoel en 

buigt zich op haar knieën naar Darline toe. Ze tekent in haar schrift een rondje en legt het 

verder uit. Na drie sommen lukt het haar zelf een som te maken.  

‘Laat mij maar lezen’, zucht Darline, ‘ik vind rekenen echt moeilijk.’ 

‘Luitjes, jongens en meisjes, opgelet. Leg al het rekenwerk maar eens aan de kant.’ Juf 

Patricia klapt in haar handen en Darline legt snel haar rekenschrift op de hoek van haar 

houten tafeltje.  

‘Vanmiddag organiseren de meesters en juffen en feest op het plein.’ De juf kijkt lachend 

rond terwijl ze dit zegt en blijft even stil. 

‘Meester Paul rijdt op dit moment door het dorp en vraagt alle vaders en moeders om 14 uur 

onder de grote boom bij de school te komen. Meestal liggen ze rond die tijd even hun 

middagdutje te doen maar vanmiddag is daar geen tijd voor. Voordat papa naar het land 

gaat moet hij even op school komen. Ik zie nu veel verbaasde gezichten, maar luister en 

huiver.’  

Juf Patricia pakt een krijtje en schrijft met grote zwierige letters op het bord: ‘Verhalenfeest’.  

‘Het verhalenfeest start om twee uur,’ vervolgt de juf. ‘Tot twee uur kunnen we oefenen als 

klas. Uit elke klas mogen twee kinderen een mooi verhaal voorlezen. Kijk maar eens naar 

het bord. Daar heb ik  acht boeken klaarstaan waar jullie uit mogen kiezen.’ 

Martine knijpt Darline in haar arm: ‘Nou, je kunt je lol op. Lezen! Ik hoop dat er ook nog een 

keer een cijferfeest komt.’ Darline kijkt in het vrolijke gezicht van Martine.  

Martine heeft haar de eerste tijd op school echt geholpen. Zonder Martine had ze nooit zo 

snel leren lezen.  

‘Kiezen jullie maar!’, roept juf Patricia.  

Darline steekt direct haar vinger in de lucht. 

‘Ja,  Darline?’  

‘Het dierenbos, dat vind ik het leukste boek juf.’  

‘En wie kiest nog meer voor ‘Het dierenbos’?’  De juf kijkt vragend door de klas. Martine 

steekt direct haar vinger omhoog. Darline kijkt de klas rond. Er gaan meer vingers omhoog. 

De juf telt de vingers en schrijft het aantal op haar kladblok.  

‘Neehee, de leeuwenkoning is veel leuker!’ De zware stem van Luc galmt door de klas.  

‘Oké’,  zegt de juf, ‘laten we een stemming houden tussen ‘Het dieren bos’ en ‘De 



Leeuwenkoning’. Daar gaan we. Het boek met de meeste stemmen, dat wordt het.’ 

Darline zit op het puntje van haar stoel. 

‘Het dierenbos.’ Darline kijkt de klas in. Er zijn veel vingers in de lucht maar ook veel 

kinderen hebben geen vinger opgestoken. Spannend. 

‘De leeuwenkoning’. Weer gaan er vingers omhoog. 

De juf telt lachend de enthousiaste vingers.  

‘Tweeëntwintig stemmen gaan naar ‘Het dierenbos’ en twintig stemmen naar ‘De 

leeuwenkoning’. We gaan voor ‘het dierenbos’. 

Let op: jullie krijgen allemaal een hoofdstuk van het boek mee!  

Zoek een plekje op het plein en ga het komende uur oefenen. Om half twaalf verwacht ik 

jullie allemaal weer in de klas en leest iedereen voor.  

Met elkaar kiezen we twee kinderen uit die namens ons optreden. Succes!’ 

 

Darline rent met haar vel papier naar buiten. Raoul staat weer op hun plekje onder de boom. 

‘Ti Bebe, heb je het gehoord? Verhalenfeest he? Mag jij wat doen?  

Wij hebben geloot in de klas maar ik zit er niet bij. Heb ik nu lekker een makkie.’ 

Raoul staat met zijn rug tegen de boom en een been opgetrokken.  

‘Ik weet het nog niet, maar ik hoop het. Kijk, dit hoofdstuk moet ik oefenen. Degene die het 

mooiste leest mag meedoen. Ik ga oefenen. Help jij mij mee?’ 

‘Tuurlijk! We gaan keihard oefenen. Jij op het podium van het verhalenfeest! Ik wil de 

gezichten van ome Eris en tante Vena wel eens zien. Kom!’ 

Raoul trekt haar aan haar pols en samen ploffen ze neer op het rode zand.  

Met de rug tegen de dikke boomstam oefenen ze de tekst. Darline ligt helemaal in een deuk 

als Raoul de grote zware stem van het mannetjeshert nadoet. Bebe haar lichte stem gaat de 

hoogte in als ze het konijn imiteert. 

Raoul slaat op zijn blote knieën:  ‘Wow ti Bebe. Jij bent goed. En je leest nog maar een paar 

maanden. Ik kan het niet geloven.’  

 

‘Luitjes, binnenkomen.’ De stem van de juf schalt over het plein.  

‘Is het nu al tijd?’ vraagt Darline verschrikt.  

Ze springt op en klopt het rode zand van haar lichte uniform.  

‘Wie wil sowieso liever niet op het podium?’, vraagt juf Patricia als iedereen in de klas zit.   

Darline kijkt verbaasd rond. Natuurlijk wil je op het podium! Tot haar verbazing gaat een flink 

aantal handen in de lucht, vooral meisjes. 

‘Het liefst heb ik een jongen en meisje die voor ons optreden.’ Juf Patricia wrijft over haar kin. 

‘Ik zie dat Darline wel zou willen en Martine?’ 



‘Nee ik wil niet hoor’,  zegt Martine. ‘Darline is veel beter!’ 

‘Goed Darline, vertoon je voorleeskunsten maar eens’, lacht de juf. 

Darline stapt naar voren. ‘Mag ik het konijntje zijn? Dat heb ik het goed geoefend.’ De juf 

strijkt lachend langs haar mooie zwarte vlechten. 

‘Goed. Luc, wil jij eens naar voren komen?  

Jij bent het grote hert.’ 

Luc en Martine lezen voor. 

‘Ik ben de koning van het bos’, brult de zware stem van Luc door de klas. 

‘Kan allemaal wezen, een koning moet dienaren hebben dus ik zou maar eens aardig doen 

tegen de rest van het bosvolk en ook tegen mij als voornaam konijn.’  

De hoge lichte stem van Darline werkt op de lachspieren van de klas. 

Na een paar minuten roept de juf: ‘Wat denken jullie er van?  

Gaan deze twee leestalent ons vertegenwoordigen namens de klas?’ 

‘Jahaaa!’ een luid salvo en groot applaus barst los. 

Martine klapt het hardst.  

‘Zet hem op Darline, je kunt het!’ 

 

Darline wordt door de groep meiden naar buiten geleid waar de lunch klaarstaat: bruine 

bonen en rijst. Elke dag meer dan Darline op kan. 

De groep meiden zit in een grote kring om Darline heen. ‘Doe nog eens de stem van het 

konijntje na. Toe… Laat ons eens lachen.’ De meisjes kunnen er geen genoeg van krijgen 

maar Darline wuift de vragen met een handgebaar weg.  

 

Om twee uur stroomt het plein vol. Vaders, moeders, ooms en tantes nemen plaats onder de 

grote bomen in het midden van het plein. Ome Eris en tante Vena zitten ook tussen de groep 

mensen, ziet Darline.  

 

‘We starten dit verhalenfeest met een gedicht.’ De stem van juf Patricia galmt over het plein.  

Haar rode jurk met felgele bloemen kleurt goed bij het groen van de bladeren van de boom. 

Ze is echt feestelijke gekleed. 

Een jongen uit de klas van Raoul leest luid en duidelijk een gedicht voor.  

Het letters eten houdt nooit op 

het zet jouw wereld op zijn kop. 

Je wereld vergroot en krijgt steeds meer kracht 

Meer dan je ooit had gedacht.  



Darline staart voor haar uit. Het lijkt wel alsof het gedicht voor haar is geschreven.  

De verhalen van andere klassen zijn serieus en soms grappig. 

Opeens klinkt haar naam over het schoolplein. 

‘Darline en Luc nemen ons mee naar het dierenbos’,  roept juf Patricia met haar luide stem. 

Als Darline op het podium komt geeft juf Patricia haar een schouderklopje. Ze haalt diep 

adem en kijkt naar Luc die haar grijnzend aankijkt. 

‘Je kunt het, kom op’, voor bij het podium zit Raoul die haar halfluid toefluistert. 

Luc start als het grote mannetjeshert. Een grote poster van een hert wordt achter Luc 

gehouden. Dan loopt Martine met een grote plaat van een konijn en kruipt achter Darline. 

Darline kijkt naar het papier en met haar luide, hoge konijnenstem zegt ze: ‘Kan allemaal 

wezen, een koning moet dienaren hebben dus ik zou maar eens aardig doen tegen de rest 

van het bosvolk en ook tegen mij als voornaam konijn.’ 

De ouders beginnen te klappen en lachen om de twee komieken op het podium. 

Als Darline klaar is kijkt ze regelrecht in de ogen van tante Vena die haar met haar handen 

gevouwen in de lucht toeknikt. 

Langzaam loopt ze het podium af. 

De middag vliegt voorbij. 

De juf staat op het podium met een grote stapel boeken. 

‘Alle deelnemers krijgen natuurlijk een boek. Maar één duo sprong er vanmiddag duidelijk 

bovenuit. Ze verdienen dit jaar dé verhalenbeker.’ 

Juf Patricia kijkt rond. Het is doodstil op het plein. Alle ogen zijn op haar gericht. 

‘De zilveren beker gaat naar… Luc! Ons mannetjeshert dat zich als geen ander in dit dier 

kon verplaatsen. Geef hem een dik applaus.’ 

Luc springt op van zijn plek en met een grote sprong stampt hij met twee benen tegelijk op 

het podium.  

Als hij de beker in de lucht houdt danst hij op en neer en op de kadans van zijn dans klapt 

het publiek. Dansend komt hij het podium af en rent hij naar zijn vrienden uit de klas. 

‘We zijn er nog niet… We hebben ook nog een gouden beker uit te reiken. We proberen altijd 

alle klassen te belonen.’ 

‘Luc zit bij mij in de klas, dus dan kan ik het wel vergeten’, denkt Darline. Raoul zit naast haar 

op de eerste rij voor het podium. Hij knijpt in zijn handen en fluistert: ‘Volgend jaar jij ti Bebe. 

Ik vond jou de beste. Van mij zou je goud krijgen!’ 

Darline knippert even met haar ogen en recht dan haar rug. 

‘Maar dit jaar hebben we langer vergaderd omdat we voor een moeilijk dilemma stonden. 

Wat ons betreft is er maar één echt winnaar. Die het overduidelijk verdiend heeft!’ 

Juf Patricia kijkt haar aan met haar grote bruine ogen. Haar rij witte tanden wordt zichtbaar 

als ze naar Darline kijkt en haar uitnodigend een hand toesteekt. 



‘Darline! Darline is de enige echte winnaar van deze middag. Geef jaar een groot applaus en 

laten we maar gaan staan voor dit mooie voorleestalent!’ 

Darline voelt de hand van Raoul in haar rug die haar toesist: ‘Ga dan staan ti Bebe. Jij bent 

de winnaar! Kom!’ Hij springt op en trekt haar overeind. Ze loopt het podium op en kijkt naar 

het plein. Ze moet met haar ogen knipperen want ze heeft een vreemde waas voor haar 

ogen.  

De juf duwt haar de gouden beker in de handen.  

Dan staan daar opeens ook tante Vena en ome Eris op het podium. 

‘Onze lieve Darline is winnaar’, zegt ome Eris met een hese stem. ‘Jullie weten hoelang ze al 

bij ons woont. Jullie weten welke grote fout we maakten door haar niet naar school te sturen. 

Maar Darline maakt het in een paar maanden tijd dubbel en dwars goed. We gaan nog veel 

meer mooie dingen van deze mooie meid zien!’ 

Hij slaat een arm om Darline heen. Tante Vena streelt haar zacht over de rug. 

Het publiek blijft klappen.  

De juf bedankt door het klaprumoer iedereen voor de komst en loopt het podium af.  

Darline loopt achter haar aan en ome Eris en tante Vena volgen. 

Dan voelt Darline een hand om haar pols. 

‘Kom ti Bebe’, fluistert de vertrouwde stem van Raoul in haar oor, ‘nu vind ik het ook tijd naar 

ons plekje te gaan.’  

Terwijl Darline de gouden beker omarmt slaat Raoul een arm om haar schouder. 

Samen lopen ze het schoolplein af. 

 


