
Joke Guns | Yoeri Slegers

‘We gaan op reis!’

Meester Pat vertelt het vrolijk.

Alsof het iets leuks is.

Malik juicht.

En Brit springt op en vraagt:

‘Hoe lang? Wanneer? Waar gaan we heen?

Mag ik naast Jana slapen?’

Iedereen kijkt blij.

Iedereen behalve ik.

Een tweede boek over Naat die niet van

drukte en verandering houdt. Al durft hij

meer dan hij zelf denkt.
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Voor eerste lezers.
Lezen na ? maanden leesonderwijs.
AVI-?? / AVI?

Ik durf

Naat!

N
aat!

Ik d
u
rf!



Ik durf
Joke Guns

Met prenten van Yoeri Slegers

Naat!



Ik ben Naat

Ik ben Naat.
Vorig jaar was ik zes. 
Nu ben ik zeven, bijna acht.

Vorig jaar zat ik in de klas van juf Pat.
Dat was toen.
Nu is nu.
Nu zit ik in de tweede klas.
De klas van meester Pat.

Eerst juf Pat.
Nu meester Pat.
Hoe dat kan?

Juf Pat heet Patty.
Meester Pat heet Patrick.
We noemen ze Pat en Pat.
Voor de grap.
Dat mag.

Malik zit hier ook. En Jan.
Ja, Jan is er ook weer bij.
Ik ben niet dol op Jan.
En Jan is zeker niet dol op mij.
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Vorig jaar was Piet mijn beste vriend.
Maar Piet zit niet meer in mijn klas.
Hij deed te gek, te wild, te zot.
Hij moest naar een andere school.
En nu zit hij in een kleine klas.
Ik wou dat Piet hier was.



Streng

Meester Pat is streng.
Veel strenger dan juf Pat.
‘Dat moet!’ bromt hij vaak.
‘Ik moet flinke kerels van jullie maken.
En stoere vrouwen.’
De meisjes giechelen dan.
Ik ook, al ben ik geen meisje.
Vrouwen, stel je voor!
Dat zijn ze nog lang niet.
En ik?
Ben ik al een flinke kerel?
Soms, heel soms.

Jan en ik, dat gaat altijd mis.
Jan roept vaak. 
Dan houd ik mijn handen voor mijn oren.
En dan lacht Jan me heel hard uit.

Meester Pat is minder lief dan juf Pat.
Maar hij ziet veel meer.
‘Ik heb ogen op mijn rug,’ zegt hij.
Ik denk dat het echt waar is.
En ik weet dat Jan hetzelfde denkt.
Want in de klas krijg ik geen slaag meer.
En geen gemene briefjes.
Meester Pat ziet ALLES.
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Op schoolreis

‘We gaan op reis!’
Meester Pat vertelt het vrolijk.
Alsof het iets leuks is.

Malik juicht.
En Brit springt op en vraagt:
‘Hoe lang? Wanneer? Waar gaan we heen?
Mag ik naast Jana slapen?’

Iedereen kijkt blij.
Iedereen behalve ik.
Meester Pat ziet het.
Meester Pat ziet ALLES, dat zei ik toch?

‘Ik kom vanavond bij jou thuis, Naat.
Dan leg ik alles uit.
Over onze bosweek, en over het slapen.
Dan begrijp je alles.
Wees maar niet bang, het komt goed.’

Meester Pat knijpt eens in mijn schouder.
Ik kijk hem aan en ik geloof hem.

Niemand let goed op.
Malik maakt gekke plannen. 
Ik hoor hem fluisteren over lang wakker blijven.
En over een stinkbom in het bed van meester Pat.

Jana en Brit maken ruzie.
Want Brit wil naast Jana slapen.
Maar Jana wil naast Jan.

‘Er zijn jongenskamers,’ weet Kris.
‘En ook meisjeskamers.’
Hij zat al eerder in de tweede klas.
Dan wil Jana wel naast Brit.
Maar nu wil Brit niet meer.
Meisjes!
Ik snap er niets van.
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Spannend

Mijn mama doet de deur dicht.
Ik kijk door het raam en zwaai naar meester Pat.
Hij heeft alles uitgelegd.
We gaan op bosweek. 
Niet zomaar op vakantie. 
We krijgen les.
Les over de bomen, over klei en zand en stenen.
We gaan wandelen. Het eten maken we samen.
En we slapen drie keer in een groot boshuis.

‘Slaapt Naat bij Jan?’ wilde papa weten.
Papa weet hoe het zit tussen Jan en mij.
‘Naat hoeft niet bij Jan,’ stelde meester Pat 
me gerust.
Daar ben ik blij om.

Ik kruip in mijn bed.
Mijn hoofd zit vol bosweek.
Drie nachten zonder mijn eigen bed.
Dat is nieuw. En spannend.
Ik hou niet zo van spannend.
Maar het komt goed, zegt 
meester Pat.



Bosklas

Het is zover.
De bus staat te ronken.
Wat een naar geluid!
Het is alsof de lucht trilt. 
Mijn haar doet er pijn van.

Papa knipoogt.
Mama bijt op haar lip.
Ze geeft me voor de tiende keer een zoen 
en een knuffel.
‘MAMAAAAA.’
Niemand van mijn klas wordt zo vaak gekust.
Ik schaam me rot.
Maar een beetje fijn is het wel.
Mama ruikt lekker.
Ze ruikt naar rustig thuis. Mmm.
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Ik adem diep in en stap de bus op.
Mijn plaats is naast Malik.
Dat heeft meester Pat met hem en mij afgesproken.

‘Nog een kusje voor je mammie, flauwe?’
schreeuwt Jan.
Ik voel me rood worden tot achter mijn oren.
Maar meester Pat zet Jan zonder pardon 
op de eerste rij.
Naast hem.
Net goed!
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Op de bus

Op de bus zitten is leuk.
We zingen liedjes en kijken door het raam.
Jana spuugt.
Er komen spatten op de schoenen van meester Pat.
En Jan mokt. Omdat hij op de eerste rij moet zitten.

‘Kinderen, we zijn er bijna!’
De meester wijst naar een geel huis tussen 
de bomen.
Het heeft een veranda en veel ramen.

‘Het is net een Pippi Langkoushuis,’ zingt Jana.
Ze voelt zich weer goed.
Geen spuug meer te zien.
Maar ik ruik het nog wel.

De bus stopt.
We mogen er nog niet af.
Meester Pat leest voor 
in welk groepje we zitten.
Ik mag bij Malik, Brent en Jon.
Dat is fijn.
Malik is druk. Maar het is een goeie vriend.
Bijna net zo goed als Piet.
Brent en Jon zijn stil.
Ik hoop maar dat ze niet snurken.
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Bosgeesten

Mijn koffer ligt onder mijn bed.
Boven mij slaapt Brent.
Zijn voeten bengelen over de rand.
Gelukkig zijn het schone voeten.

Meester Pat klopt op de deur.
‘Naar beneden komen, jongens. 
We gaan een spel doen.
Het spel van de grote bosgeest.
Daarna gaan we samen koken.’

Met veel lawaai rennen we naar de grote zaal.
Daar zitten de anderen al op ons te wachten.

‘Ik wil jullie het verhaal van de grote, groene 
bosgeest vertellen,’ begint meester Pat.
Kris lacht.
Hij kent het verhaal al, denk ik.

‘Lang geleden stond er een grote boom, 
vlak bij ons boshuis.
Het was een mooie boom,
met sterke takken en stevige wortels.
In het boshuis woonde een man.
Hij was geen fijn mens.
Hij wilde de boom weg, want hij wilde meer zon.
Hij pakte zijn zaag en zette die klaar in de schuur.
Toen ging hij slapen.
Die nacht kwam er een geest aan zijn bed.
“Als je mij omzaagt, kom ik spoken!” 
dreigde de geest.
Maar de man trok zich daar niets van aan.
De volgende ochtend zaagde hij de boom om.

De grote groene bosgeest heeft woord gehouden.
Tot de man doodging, heeft de geest hier 
rondgespookt.
Er wordt gezegd dat de geest hier nog is.
Hij spookt bij iedereen die het bos kwaad wil doen.’



Het verhaal is uit.
Wat was het spannend!
Ik tril ervan.

‘Naat is bang!’ brult Jan.
Hij lacht me uit. Alweer.
Hij heeft gelijk. Ik ben vaak bang.
Maar niet voor bosgeesten.
Die bestaan niet.
Dat heeft meester Pat me gisteren al verteld.
En ik geloof hem.
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Spoken

We liggen in bed.
Niemand snurkt.
Dat is normaal, 
want we slapen nog niet.
Ik denk aan de lekkere appelmoes.
We hebben die zelf gemaakt én opgegeten.
Jon snuft zachtjes.
Hij mist zijn eigen bed.
Ik geef hem mijn lievelingsboek. 
Dat helpt vast.!
Brent praat met Malik. 
Dat doet hij door op de rand van zijn bed te tikken.
Morse noemen ze dat.
Drie keer kort is S. Drie keer lang is O.
Ze seinen steeds weer SOS naar elkaar. 
Meer letters kennen ze niet.
Maar in nood is het vast handig.

Plots horen we een knal.
Ik hik van de schrik.
Jon snuft niet meer.
Brent en Malik houden hun adem in.
Krrrrr.
Alweer zo’n eng geluid.
‘De bosgeest,’ kreunt Brent.
Hij duikt met zijn hoofd onder de lakens.
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‘Die bestaat niet,’ zeg ik trots.
Verbaasd kijken Malik en Jon me aan.
‘Meester Pat heeft het me verteld. Het is gewoon
een verhaal.
Een verhaal dat ons wil leren dat we de natuur niet
kapot mogen maken.’
‘Ben je dan niet bang?’
Brent staart me aan.
‘Ik ben wel bang,’ geef ik toe.
‘Bang voor luid en druk.
En bang voor iets wat ik niet ken of snap.
Maar niet bang voor de bosgeest. 
Want die bestaat niet.
Snap je?’

Brent knikt.
We horen weer een krrrrrrrr.
En een boeoeoeoeoeoeoeo!
‘Dat is Jan!’ weet Malik ineens.

‘JE NEST IN!’ brult meester Pat.
Een paar snelle voeten kletsen op de houten vloer.
Een deur slaat dicht.
Dan wordt het stil.
Ik lig nog een poos wakker.
Maar ineens is het toch ochtend.



Een grap

De dagen vliegen voorbij.
Brit wint het spel van de grote bosgeest.
Ons groepje wint het spel over de natuur.

We spelen spelletjes 
en zingen een zelfgemaakt boslied.
Vaak doe ik mee.
‘Dat moet,’ vindt meester Pat.
Soms lig ik lekker in het gras 
en kijk naar de anderen.
Af en toe mag dat.

Ineens is het donderdag. 
Het wordt onze laatste nacht 
in het grote boshuis.

Jon tikt op mijn schouder.
‘Zullen we Jan terugpakken, Naat?’
Ik snap niet wat Jon bedoelt.
Maar Jon legt het me gewoon uit.
‘Jan doet altijd stoer.
Maar hij is bang voor de boomgeest.’

‘Die bestaat niet,’ zucht ik.
‘Maar dat weet Jan niet,’ lacht Jon.
‘Dus we gaan spoken straks.’
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Ik begrijp het nu goed.
Maar wat zal meester Pat zeggen?
‘Die hoeft ons niet te horen, Naat.
Wij zijn stiller dan Jan,’ zegt Brent.
‘En slimmer!’ roept Jon.
’En toffer,’ zegt Malik.
Hij slaat zijn arm om mijn schouder.
Malik is een goeie vriend.
Net zo goed als Piet.

We sluipen op onze sokken de kamer uit.
Bij de kamer van Jan houden we onze adem in.
We doen de deur zachtjes open.
Brent heeft een blaadje papier bij.
Dat frommelt hij tot een propje.
Hij ritselt ermee.
Malik gromt zachtjes.
Jon krast met zijn nagels 
over het hout.

Dan begint Jan te gillen.
We gaan ervandoor.
Net op tijd, want we horen meester Pat in de gang.

Ik val snel in slaap.
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Naar huis

Onze koffers staan naast de bus.
De meester helpt de chauffeur bij het inladen.

Jan ziet er moe en bleek uit.
We horen de meester zeggen: 
‘Hoe vaak moet ik het nog zeggen, Jan?
De bosgeest bestaat niet!’
‘Ik heb hem gehoord,’ bromt Jan.

Ik schiet in de lach en stap op de bus.
Malik heeft mijn plaats vrijgehouden.

Jon zit te lezen in mijn boek.
Dat moet uit voor we thuis zijn.
Brent staart door het raam.
‘Dag boshuis,’ zwaait hij.
En iedereen zwaait mee.
Brit huilt. 
En Jana natuurlijk ook.
Meisjes!

Jana moet naast meester Pat zitten. 
Ze krijgt een pilletje tegen het spugen.
Achter haar zit Jan.
Hij plaagt niemand.
‘Lekker rustig ben je, Jan,’ knikt de meester.



En dan is het echt afgelopen.
Ik kijk nu al uit naar de zoenen en knuffels 
van mama.
Als ze nu maar wil wachten tot we thuis zijn! 
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