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Het 
griezeligste

OOIT

Ik vond GEESTEN altijd het GRIEZELIGSTE 

wat er bestond. Op school hebben we er 

een. Ze spookt tijdens de lunch 

rond in de overblijfruimte. 

Daar is ze ooit, honderd jaar 

geleden, gestikt in een sa-

lade. Toch moeten we 
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op school nog steeds verplicht sla eten. Dus 

erg goed in spoken is ze dan toch niet. 

De meeste mensen denken dat er alleen in 

oude huizen, scholen en kastelen gespookt 

kan worden. Maar dat is niet zo. Spoken kan 

OVERAL. Misschien heb je nu wel een be-

hekste schoen aan zonder dat je het weet. 

Pas als dat ding ergens naartoe vliegt, besef 

je het. 

Mijn vriendin Jodi en ik ontdekten eens dat 
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heel veel dingen kunnen spoken. We logeer-

den met haar oma in een caravan. Oma sliep 

en Jodi verveelde zich zo erg dat ze zei: ‘Ca-

ravans zijn saai.’ En op datzelfde moment 

klapte haar uitklapbed spontaan in en zat zij 

ertussen!

Ik probeerde haar er tussenuit te trekken, 

maar dat duurde uren, omdat ze helemaal 

verstrikt zat in het beddengoed. 

‘HET STINKT HIER! HAAL ME ERUIT!’ 

schreeuwde ze.

De volgende ochtend brandde haar boter-

ham aan in de broodrooster. Toen ze ging 

douchen was het water nu weer gloeiend-

heet en dan weer ijskoud, Jodi gilde het uit 
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van schrik. We wisten allebei dat het haar 

schuld was dat het spookte, omdat zij ge-

zegd had dat caravans saai zijn. 

Ik bedoel, die dingen overkwamen háár – en 
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niet mij of haar oma. 

Maar dit verhaal gaat niet over het cara-

vanspook of het saladespook. Het gaat he-

lemaal niet over spoken of geesten. Dit 

is het verhaal over die ene keer dat het 

GRIEZELIGSTE en engste OOIT gebeurde. 

En dat was op onze school. En het was grie-

zeliger dan alle spoken in de wereld die een 

feestje vieren bij jou thuis! Het was 

GRIEZELIG
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omdat het te maken had met honderden 

vampierratten en knoflookmuffins. En met 

onze andere vriend, Zach, want de nieuwe 

meester dronk bijna zijn bloed op!

En Jodi heeft gelijk als ze zegt dat wij bijna 

levend opgegeten werden, toen we inbra-

ken in zijn kamer om DE KIST te zoeken. 


