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Hoofdstuk 1 

 

Het was de avond van Halloween. Sommige mensen geloven dat op deze avond geesten vrij 

kunnen ronddwalen in onze wereld, om de levenden te bezoeken. Anderen geloven daar niet 

in, die zeggen dat het maar verhaaltjes zijn om kinderen bang te maken… 

 

Op straat was het stil. Heel stil. De maan scheen spookachtig door de bomen en verdween af 

en toe achter een wolk. Achter de ramen van de huizen brandde een zachtgeel licht en hier en 

daar hingen spinnenwebben langs de kozijnen. Voor sommige deuren stonden uitgeholde 

pompoenen waaruit enge gezichten waren gesneden, die griezelig oplichtten in het donker 

door de kaarsjes die er in waren gezet. 

Het was als stilte voor de storm, want straks zou de hele straat vol lopen met gillende heksen, 

grommende monsters en andere enge wezens.  

In één van de huizen in deze straat, achter een raam op de eerste verdieping, bekeek Dennis 

zichzelf in de spiegel. Zijn kleding was gescheurd en zijn handen en nek zaten onder het 

bloed. Hij probeerde een rode druppel die langs zijn wang liep weg te vegen, maar daarmee 

maakte hij het nog erger en kwam er een grote veeg over de rechterkant van zijn gezicht te 

zitten. 

‘Hé, laat ook wat voor mij over!’ Daan pakte het potje nepbloed van zijn tweelingbroer aan en 

smeerde wat van de rode verf langs de randen van zijn mond. Hij ontblootte zijn lange, 

puntige tanden en bekeek nauwkeurig zijn spiegelbeeld.  

Vanuit de spiegel staarde een vampier met blond haar en rustige blauwe ogen terug. Ik moet 

nog wel even oefenen op mijn enge blik. Daan probeerde een eng gezicht te trekken naar 

zichzelf, maar het zag er niet echt angstaanjagend uit. Zijn ogen dwaalden via de spiegel 

verder naar zijn broer, die achter hem stond en met een schaar nog wat extra gaten maakte in 

zijn oude kleren.  

Dennis had zelfs nepbloed in zijn donkere haar gesmeerd en met witte en grijze verf zijn 

gezicht geschminkt. Hij zag er bijna uit als een echte zombie, behalve dan dat zijn groene 

ogen zoals altijd ondeugend de wereld in keken, op zoek naar avontuur.  

Eigenlijk leken ze helemaal niet op tweelingbroers, waardoor mensen hen vaak ongelovig 

aanstaarden als ze vertelden dat ze toch écht een tweeling waren. Die mensen hadden vast nog 

nooit gehoord van een twee-eiige tweeling. 

Daan haalde zijn schouders op naar zijn spiegelbeeld, pakte de punten van zijn lange zwarte 
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cape vast en met zijn armen wijd draaide hij zich om naar Dennis.  

‘Grwaaa, ik ben Graaf Dracula en ik ga je bijten!’ 

Dennis grinnikte. ‘Veel succes, want ik ben een zombie en die zijn toch al dood. Trouwens, 

als je echt een vampier was, zou je jezelf niet eens in de spiegel kunnen zien, slimbo.’ 

‘Dat is waar. Weet je hoe dat komt? Spiegels worden met zilver gemaakt en vampiers zijn 

allergisch voor zilver.’ 

‘Jij weet ook altijd overal een antwoord op hè? Dat heb je zeker weer in één van je boeken 

gelezen?’  

Daan knikte trots en ging verder: ‘Vroeger dachten mensen ook dat je een vampier niet op de 

foto kon zetten, omdat ze toen zilver gebruikten om een foto te maken. Maar nu doen ze dat 

niet meer, dus we kunnen straks gewoon een selfie maken. Een zombie en een vampier samen 

op de foto, dat is pas cool!’ 

Dennis keek zijn broer spottend aan. ‘Mooie vampier ben jij. Je kunt niet tegen bloed en je 

bent bang in het donker. Je had beter een andere outfit kunnen kiezen!’ 

Daar wist Daan niets op te zeggen. Het was geen geheim dat zijn broer veel dapperder was 

dan hij. Dennis durfde álles! Daardoor kwam hij ook wel eens in de problemen, maar 

gelukkig kon Daan hem daar meestal weer uit redden. Zelf hield hij het liever bij de 

avonturen in zijn boeken. 

‘Jongens, zijn jullie zo ver?’ Oma’s stem klonk langs de trap omhoog. ‘Straks is al het snoep 

op, ik heb de eerste griezels al door de straat zien lopen.’ 

Op datzelfde moment ging de deurbel. De jongens renden naar beneden en zagen hoe oma een 

hand vol snoep uitdeelde aan een paar kinderen die verkleed waren als heks, weerwolf en 

mummie. 

 

Daan en Dennis woonden bij hun oma, omdat hun vader en moeder waren overleden toen de 

jongens nog heel klein waren. Ze konden zich niet veel meer herinneren van hun ouders en bij 

oma hadden ze het heel fijn, dus ze dachten er niet veel over na. Met zijn drietjes waren ze 

een goed team en oma grapte vaak dat de tweeling haar jong hield. 

 

De voordeur ging weer dicht en oma draaide zich naar hen om. ‘Oeh, wat zien jullie er eng 

uit! Ik krijg nog nachtmerries van jullie!’ 

Ze pakte twee plastic tassen en gaf Daan en Dennis er ieder één.  

‘Goed onthouden; alleen hier in de buurt aanbellen en alleen als een huis Halloweenversiering 
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heeft. Dat hebben we zo afgesproken met de buurt, zodat alle kinderen precies weten welke 

huizen wel en niet meedoen. En niet te lang wegblijven.’ 

De broers beloofden hun oma plechtig dat ze goed zouden uitkijken en nadat ze haar allebei 

een dikke kus op haar wang hadden gegeven, stapten ze de deur uit. 

Het was ondertussen al druk op straat en er klonken opgewonden stemmen, gegrom en 

gegiechel. Overal waar je keek, zag je verklede kinderen.  

Dit was de eerste keer dat het Halloweenfeest werd gevierd in hun straat, dus iedereen was erg 

enthousiast. Hopelijk werd het vanavond een groot succes, zodat volgend jaar nog meer 

straten mee zouden doen. 

‘Welke kant zullen we als eerste op gaan?’ vroeg Daan, terwijl hij zijn cape dichter om zich 

heen trok. Het was kouder dan hij had verwacht. 

Dennis keek om zich heen. Het huis van hun oma stond bijna aan het einde van de straat. 

Links van hen stonden maar een paar huizen en in één daarvan woonde mevrouw Griend. 

Daar kon hij zich maar beter niet in de buurt laten zien, want mevrouw Griend was niet zo blij 

met hem. Dennis had een keer wat bij willen verdienen en had haar gevraagd of hij haar auto 

schoon mocht maken in ruil voor wat zakgeld. Dat had de buurvrouw een goed idee 

gevonden, maar helaas was het niet zo goed afgelopen.  

Tsja, hij had toch ook niet kunnen weten dat je daarvoor beter geen schuursponsje kon 

gebruiken? Hij bedoelde het tenslotte goed…  

Mevrouw Griend was in elk geval behoorlijk kwaad geweest over al die krassen op haar auto 

en sindsdien deed ze altijd net of ze hem niet zag als hij haar tegenkwam.  

Schuin tegenover het huis van mevrouw Griend, aan de overkant van de straat, stond het huis 

van meneer Kiezel. Het was het laatste huis in de straat en het stond een beetje apart van de 

andere huizen. Het zag er donker en verlaten uit. 

De kinderen uit de buurt noemden de man altijd meneer Griezel, omdat hij vaak zo onaardig 

deed. Hij liep altijd te mopperen en voor sommige kinderen was het dan ook een leuk 

spelletje om elkaar uit te dagen om bij hem aan te bellen en dan snel weg te rennen. Vanachter 

een geparkeerde auto keken ze dan schaterend toe hoe de man naar buiten kwam en kwaad 

zijn vuist schudde tegen iedereen die op dat moment toevallig langs kwam lopen.  

Bij mevrouw Griend en meneer Kiezel hing geen Halloweenversiering, maar dat had ook 

niemand verwacht. 

Aan de linkerkant van de straat waren uiteindelijk maar drie huizen die meededen met het 

Halloweenfeest, dus voor Dennis was de keuze makkelijk.  
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‘Laten we naar rechts gaan. Dan kunnen we op de terugweg die paar huizen links doen.’ 

Daan knikte en zo gingen ze op pad. Dracula en de zombie, met hun felgroene plastic tassen 

van de plaatselijke supermarkt. Het was een vreemd gezicht. 

Ze belden bij het ene huis na het andere aan en haalden best veel snoep op. Eén buurman had 

het niet helemaal begrepen en deelde appels en minitubes tandpasta uit. 

‘Die is zeker tandarts’, grapte Daan.  

Terwijl de jongens verder liepen en grapjes maakten over de buurman met zijn tandpasta, 

struikelde Dennis ineens over een losse stoeptegel. Hij vond nog net op tijd zijn evenwicht en 

kon gelukkig blijven staan, maar van schrik liet hij de plastic tas uit zijn handen vallen. Het 

snoep vloog alle kanten uit en de appel rolde van de stoep af, de weg op. 

‘Joh, wat doe jij nou? Wat dacht je: “Ik ga er lekker bij liggen”?’, grinnikte zijn broer. 

Dennis mopperde een beetje en nam vlug weer een stoere houding aan. Snel keek hij om zich 

heen of iemand zijn blunder had gezien, maar niemand lette op hen. 

Zo snel hij kon, pakte Dennis zijn tas op en begon samen met Daan het snoep weer bij elkaar 

te rapen.  

‘Zo, volgens mij heb ik alles weer. Zie jij nog wat?’  

Daan gaf geen antwoord.  

‘Daan?’ 

Dennis keek naar de plek waar zijn broer zojuist nog had gestaan, maar die was nergens meer 

te bekennen. Verbaasd keek hij om zich heen waar Daan was gebleven. Hij begon zich net 

een beetje ongerust te voelen, toen hij hem tot zijn opluchting verderop zag lopen. De blonde 

vampier liep midden op straat en was op weg om de appel te pakken die was weggerold. 

‘Daan, laat die appel nou maar.’ 

Maar Daan hoorde hem niet. Plotseling klonk er een luid geronk. 

‘Daan, KIJK UIT!’ 

Een rode auto kwam met een noodgang de hoek om gescheurd en reed recht op Daan af. Die 

stond net voorover gebukt om de appel op te rapen, waardoor zijn zwarte cape hem bijna 

helemaal bedekte en de bestuurder hem in het donker waarschijnlijk niet zag. 

Zonder vaart te minderen kwam de auto steeds dichterbij. 

Dennis wilde naar zijn broer toe rennen om hem te helpen, maar zijn benen werkten niet mee. 

Hij was helemaal verstijfd van schrik. Uit angst voor de klap, kon hij alleen nog zijn ogen 

dichtknijpen.  
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Hoofdstuk 2 

 

Met zijn ogen dicht zette Dennis zich schrap voor wat er nu zou komen. De ergste beelden 

schoten door zijn hoofd. Hij wachtte… en wachtte… maar er gebeurde niets.  

Hij hoorde geen getoeter of piepende remmen en ook geen gillende mensen. 

Na wat voor hem een eeuwigheid leek, opende Dennis voorzichtig zijn ogen weer, bang voor 

wat hij zou zien. 

Tot zijn verbazing zat Daan aan de overkant van de straat op de grond, een beetje dommig om 

zich heen te kijken. Zijn zwarte cape hing over zijn schouder naar voren, over zijn benen 

heen. Hij zag er geschrokken uit en wreef met een pijnlijk gezicht over de schrammen op zijn 

handen, maar verder mankeerde hij niets. 

Dennis keek naar links en zag in de verte nog net de achterlichten van de rode auto om de 

hoek van de straat verdwijnen. Zo snel hij kon rende hij naar zijn broer toe.  

‘Daan! Heeft die auto je niet geraakt? Je had wel dood kunnen zijn joh!’ 

Verbaasd keek Daan om zich heen. Zonder antwoord te geven op de vraag van zijn broer 

vroeg hij paniekerig: ‘Waar is die hond?’ 

‘Hond? Welke hond?’ Dennis trok zijn wenkbrauwen op en keek Daan aan alsof hij gek was 

geworden. Zijn broer was zojuist maar net aan de dood ontsnapt en hij bazelde over een 

hond? Misschien was hij een beetje in de war van de schrik?  

Maar Daan hield vol. ‘Ja, die witte hond, die me aan de kant duwde voor die auto! Ik bukte 

om jouw appel op te rapen en ineens duwde een hond me opzij. Een seconde later raasde die 

auto voorbij. Die hond heeft mijn leven gered!’ 

Even keek Dennis om zich heen. ‘Ik heb geen hond gezien hoor. Weet je zeker dat je niet 

gewoon je evenwicht bent verloren?’ 

Daan schudde verontwaardigd zijn hoofd. ‘Nee, echt niet. Er was echt een hond. Een witte, ik 

weet het zeker.’ 

‘Oké, als jij zegt dat er een hond was, dan geloof ik je.’ Dennis klonk niet erg overtuigend.  

‘Nou ja, het belangrijkste is dat jij er goed vanaf bent gekomen, hond of geen hond’, besloot 

hij. Daar was Daan het mee eens. Hij wist zeker dat hij het zich niet had ingebeeld, maar 

aangezien hij best wel was geschrokken en geen zin had in een discussie met zijn broer, 

besloot hij er niets meer over te zeggen. 

Dennis keek nog eens om zich heen en merkte dat het al wat rustiger werd op straat. De 

meeste kinderen waren alweer thuis, of onderweg naar huis.  
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De lol was er nu ook wel een beetje af. 

‘Zullen we anders maar terug gaan? We hebben nu wel genoeg snoep toch?’ Hij stak zijn 

hand uit naar Daan om hem overeind te helpen. Die knikte, pakte de hand van zijn broer aan 

en stond op, waarna hij de achterkant van zijn zwarte broek afklopte. 

Nog een beetje verdwaasd pakte Daan zijn plastic tas en keek een laatste keer hoopvol in de 

richting waarin de hond was verdwenen, maar van het dier was geen spoor meer te bekennen. 

 

Onderweg naar huis zeiden de jongens niet veel tegen elkaar. Ze waren allebei flink 

geschrokken en bezig met hun eigen gedachten. Over één ding waren ze het wel eens: ze 

zouden hierover niets tegen oma vertellen. Het was nergens voor nodig om haar onnodig te 

laten schrikken.  

De tweeling was bijna thuis, toen Daan de hand van zijn broer vastgreep. 

‘Kijk, daar’, fluisterde hij, terwijl hij met zijn hoofd richting een paar bosjes aan het eind van 

de straat knikte. Dennis volgde zijn blik, maar zag alleen een straatlantaarn en daarachter een 

rij bosjes en bomen. ‘Wat dan?’ 

‘Daar, bij die boom! Zie je dat niet? Dat is die hond!’ 

Dennis tuurde nog eens goed en nu zag hij het. Half verscholen achter de bosjes stond een 

grote witte hond. Het was een mooi beest, hij deed Dennis een beetje denken aan een wolf. 

Langzaam liepen de jongens dichterbij. De hond keek hen strak aan, maar bleef waar hij was. 

Toen de broers nog maar een paar passen van hem verwijderd waren, schoot het dier ineens 

weg, recht op het huis van meneer Kiezel af. Vlakbij de voortuin bleef hij staan en draaide 

zich weer om naar de jongens, bijna alsof hij op hen stond te wachten.  

Toen Daan en Dennis niet achter hem aan kwamen, liep de hond piepend een paar passen 

terug in hun richting en daarna weer naar het donkere huis. 

‘Volgens mij wil hij dat we hem volgen’, zei Dennis en hij begon in de richting van het beest 

te lopen. Daan volgde hem en hield de hond goed in de gaten. Nu ze weer dichterbij kwamen, 

zag hij dat de hond één groen en één blauw oog had. Wat apart!  

Opnieuw rende de hond een stukje bij hen vandaan, de voortuin van meneer Kiezel in, en 

bleef halverwege de tuin op hen wachten.  

Dennis knielde en begon het dier zachtjes te roepen. ‘Kom maar jongen! Kom, daar wil je 

echt niet heen hoor, dat is geen goed idee. Kom! Fikkie, hier!’ 

Daan keek zijn broer aan. ‘Fikkie?’ 

Dennis grinnikte. ‘Ja, ik kon zo snel niets anders bedenken.’ 
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‘Die hond is er in elk geval niet van onder de indruk. We gaan hem toch niet verder volgen? 

Ik heb geen zin om vanavond ook nog eens die Griezel tegen te komen hoor. Kom, we gaan.’ 

Daan draaide zich om, klaar om weg te lopen, maar Dennis legde een hand op zijn schouder. 

‘Daan, wacht nou! Misschien is hij wel verdwaald en heeft hij onze hulp nodig om weer thuis 

te komen.’ 

Daar dacht Daan even over na. Hij wilde een verdwaalde hond best helpen, maar bij die enge 

man bleef hij liever uit de buurt. Aan de andere kant; die hond had zijn leven gered, dus hij 

was hem wel iets verschuldigd… 

Op dat moment liet de hond een kort, zacht blafje liet horen.  

Met een diepe zucht draaide Daan zich weer om naar zijn broer. ‘Vooruit dan maar. Maar als 

hij nog verder weg rent geven we het op hoor. En kijk maar niet zo blij, ik heb echt geen zin 

om door jouw ideeën weer in de problemen te komen.’ 

Zij aan zij liepen de jongens de voortuin van meneer Kiezel in. De hond stond nog steeds 

halverwege de tuin en was hen al die tijd aan blijven kijken, maar nu draaide hij zich om en 

verdween pijlsnel door de voordeur. Nu pas zagen de broers dat de deur op een kier stond. 

‘Nee hè’, mompelde Daan. ‘Als Griezel die hond te pakken krijgt, komt hij dat huis nooit 

meer levend uit. Wat doen we nu?’ 
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Hoofdstuk 3 

 

Door de kier van de deur zagen de jongens dat in de gang alles donker was. Ook achter de 

ramen brandde nergens licht.  

‘Zo te zien is Griezel niet thuis en is hij vergeten de deur op slot te doen. Kom, we halen snel 

die hond, voordat die engerd thuis komt. We kunnen hem daar echt niet achter laten.’ 

Daar had Daan weinig zin in, maar hij wist zo snel ook geen andere oplossing. ‘Kunnen we 

hem niet gewoon vanaf hier roepen? Of hem proberen te lokken met een stuk worst of zo?’ 

Maar Dennis was al op de deur af gelopen en duwde die nu voorzichtig verder open. De 

scharnieren kraakten en piepten als een oude kasteeldeur. 

‘Dennis! Niet doen!’ Daan keek hem boos aan. ‘Je kunt toch niet zomaar bij iemand naar 

binnen lopen? En al helemaal niet bij meneer Griezel!’ 

Op datzelfde moment hoorden ze binnen weer een kort blafje, gevolgd door zacht gepiep. Dat 

was voor Dennis het teken om zijn broer te negeren en naar binnen te stappen. 

Daan rilde. Hij had echt geen zin om zijn broer achterna te gaan, maar hij kon hem moeilijk 

alleen laten gaan. Tenslotte was die hond daar binnen en wie weet wat Griezel hem aan zou 

doen als hij het dier te pakken kreeg. Hij haalde diep adem, telde tot drie en stapte de donkere 

gang in, zijn broer en de witte hond achterna. 

Voor de zekerheid liet Daan de deur open staan, zodat ze er snel weer vandoor konden gaan 

zodra ze de hond hadden gevonden.  

Op de tast vond hij in de muur, naast de kapstok, een lichtknopje. Hij drukte er op en 

verwachtte dat het licht in de gang aan zou floepen, maar er gebeurde helemaal niets.  

Daan drukte nog een paar keer op de knop, maar het bleef donker.  

Ook dat nog. En waar was Dennis zo snel nou weer gebleven?  

‘Dennis’, fluisterde hij boos. Er kwam geen antwoord.  

Met zijn handen langs de muur liep Daan verder en voelde aan zijn linkerkant een 

deuropening. Van hoe het huis er aan de buitenkant uit zag, bedacht hij dat dit de woonkamer 

moest zijn. ‘Dennis, waar ben je nou? Kom, we gaan!’ 

Ineens hoorde hij iets in het donker recht voor zich. Hij stak zijn handen recht vooruit en tot 

zijn schrik voelde hij iets, op nog geen armlengte afstand. Het voelde warm aan en het 

bewoog. Er stond iemand tegenover hem!  

Zijn hart schoot in zijn keel en net toen Daan het op een gillen wilde zetten, pakte iets of 

iemand zijn hand vast.  
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‘Daan! Niet schrikken, ik ben het maar!’ Dennis duwde hem naar achter, terug de gang in.  

‘Ik dacht dat die hond hierheen ging, maar hier is niemand. Hem jij hem nog gezien?’  

Daan schudde zijn hoofd, maar toen het stil bleef, bedacht hij zich dat zijn broer dat in het 

donker natuurlijk niet kon zien. Hij schraapte zijn keel en daarna lukte het hem om een heel 

zwak ‘Nee’ uit te brengen. Hij was niet van plan om Dennis te laten merken hoe erg hij was 

geschrokken.  

‘Het licht werkt niet. Laten we gaan, ik wil hier echt niet zijn als die Griezel thuiskomt. We 

laten de deur wel open staan, dan kan die hond zelf naar buiten.’ Hopelijk hoorde Dennis de 

angst in zijn stem niet.  

‘Oké, je hebt gelijk. Het is ook al laat, oma zal zich wel afvragen waar we blijven. En die 

hond zit denk ik ergens verstopt, want ik heb hem niet meer gezien.’  

Dennis liep langs Daan richting de voordeur, die nog steeds wijd open stond. Op het moment 

dat de jongens langs de trap liepen, klonk vanaf boven ineens een angstaanjagende kreun, 

gevolgd door geschraap. Geschrokken draaiden de broers zich om en keken langs de trap naar 

boven. Bovenaan de trap stond de witte hond. Ondanks het donker konden ze hem heel goed 

zien, alsof er boven licht brandde dat op zijn vacht scheen.  

Even stonden de jongens in tweestrijd. Zouden ze de hond negeren en gewoon het huis uit 

lopen, of moesten ze toch nog een poging wagen om hem mee te lokken?  

Ineens klonk het gekreun weer. Het klonk als een gewond dier en deze keer zagen de jongens 

ook dat het niet de hond was die het geluid had gemaakt.  

‘Volgens mij is iets of iemand gewond daar boven. Kom, we gaan kijken!’  

Voordat Daan kon antwoorden, was Dennis al de eerste treden op gelopen. De hond bleef 

boven stil staan en keek rustig toe hoe Dennis dichterbij kwam.  

Zijn ogen, de ene blauw en de ander groen, straalden kalmte uit. Het was alsof de hond hen 

met zijn blik duidelijk wilde maken dat ze niet bang hoefden te zijn.  

Opnieuw klonk het enge geluid van boven. Daan besloot zijn broer te volgen en met één hand 

langs de trapleuning schuifelde hij voetje voor voetje naar boven. Toen de jongens bijna 

boven waren, deed de hond een paar stappen achteruit, maar bleef zo staan dat hij de jongens 

in de gaten konden houden. Met ingehouden adem klom de tweeling verder de trap op, tot het 

punt dat Dennis over de bovenste trede heen konden kijken, op de vloer van de overloop. 

Precies op dat moment kwam de maan achter een wolk vandaan en scheen door een raam op 

de eerste verdieping naar binnen.  

Toen zagen ze eindelijk wat het gekreun had veroorzaakt… 
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Op de grond van de gang lag meneer Kiezel languit gestrekt en hij bewoog zich langzaam 

richting de jongens. Eén van zijn handen zat onder het bloed en op zijn hoofd had hij een 

grote wond. Elke keer als hij zich aan zijn armen vooruit sleepte, schraapte zijn riem over de 

grond en kreunde hij angstaanjagend.  

De man hief zijn hoofd op naar de jongens en keek hen hulpeloos aan. ‘Help’, klonk het zacht 

en schor. Direct begrepen de broers dat het er iets ergs was gebeurd.  

Dennis dacht snel na en stoof toen langs Daan de trap af. Die raakte even uit balans, maar kon 

zich nog net aan de trapleuning vastgrijpen.  

‘We moeten hulp halen! Blijf jij bij hem, dan ren ik snel naar huis!’  

Voordat Daan de kans kreeg om iets terug te zeggen, was Dennis de voordeur al uit gerend. 

Met open mond draaide Daan zich weer om naar meneer Kiezel. Die was nu stil en bewoog 

ook niet meer. De hond was verdwenen.  

Even slikte Daan, maar toen raapte hij al zijn moed bij elkaar en liep verder de trap op. Hij 

knoopte zijn zwarte cape los en legde die over meneer Kiezel neer, terwijl hij naast hem 

knielde. In het licht van de maan zag hij nu dat het been van de man in een rare hoek lag. In 

de oude gerimpelde ooghoeken zag Daan een paar tranen glinsteren.  

Op slag was Daan zijn angst voor bloed vergeten. Zachtjes wreef hij over de rug van de man. 

“Ssst… Het komt goed, ik blijf bij u tot mijn broer terug is met hulp’, fluisterde hij tegen 

meneer Kiezel.  

Onder zijn hand voelde hij hoe de man ontspande. Meneer Kiezel ademde zwaar uit en deed 

daarna zijn ogen dicht. Daan hoorde nu alleen nog het bonken van zijn eigen hart en kon niets 

anders doen dan hopen dat Dennis snel terug zou komen met versterking. 
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Hoofdstuk 4 

 

Het was al laat op de avond toen Daan, Dennis en oma eindelijk thuis kwamen.  

Zodra Dennis het huis binnen was gestormd en had verteld dat meneer Kiezel gewond was, 

had oma direct de ambulance gebeld en daarna was ze met Dennis naar het huis van meneer 

Kiezel gegaan. Daar hadden ze samen op de hulpverleners gewacht.  

Tegen die tijd was de buurman weer een beetje bijgekomen en had hij kunnen vertellen dat hij 

in de slaapkamer boven op een stoel was geklommen om een lampje te verwisselen. Er was 

iets mis gegaan, waardoor de stoppen waren doorgeslagen en de stroom in het hele huis was 

uitgevallen. Van schrik was hij van de stoel gevallen en had zich bezeerd. Hij had een paar 

uur op de grond gelegen en was niet in staat geweest om hulp te roepen.  

Gelukkig zou hij er weer bovenop komen, hij had alleen een gebroken been en een 

hoofdwond. 

‘Maar hoe hebben jullie hem eigenlijk gevonden?’ vroeg oma verbaasd.  

Daan en Dennis keken elkaar kort aan en daarna vertelden ze haar alles: over de rode auto die 

Daan bijna had aangereden, de witte hond die hem had gered en die hen daarna naar het huis 

van meneer Kiezel had geleid.  

Oma dacht even na. ‘Wat gek, ik wist helemaal niet dat meneer Kiezel weer een hond had. Na 

Luna wilde hij niets meer van huisdieren weten.’ 

Daan en Dennis keken hun oma verbaasd aan.  

‘Luna?’ vroeg Daan. ‘Wie is Luna?’ 

‘Luna was de hond van meneer Kiezel. Hij was dol op haar en ging elke dag met haar 

wandelen. Maar dat is al heel lang geleden, nog voordat jullie hier kwamen wonen. Het was 

een hele mooie hond, helemaal wit, met één blauw oog en één groen oog. Ze is aangereden, 

hier in de straat, toen ze een kind wegduwde voor een auto die te hard kwam aanrijden. Het 

kindje mankeerde gelukkig niks, maar Luna overleefde het helaas niet. Daarna kreeg meneer 

Kiezel een hekel aan huisdieren én kinderen. Hij vertelde me ooit eens dat hij dat verdriet 

nooit meer mee wilde maken. Eigenlijk was het heel zielig. Hij was er echt kapot van, die 

arme man. Ik herinner me nog het als de dag van gisteren. Trouwens, nu ik er over nadenk…’  

Ze keek de jongens peinzend aan en viel even stil. 

‘Wat oma?’ vroeg Dennis nieuwsgierig.  

Oma pulkte even aan haar vest en duwde haar bril verder op haar neus. Daarna schraapte ze 

haar keel. 
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‘Nou… het is vandaag precies tien jaar geleden dat Luna overleed.’ 

Verrast keken Daan en Dennis elkaar aan. Ze dachten allebei precies hetzelfde.  

Zou het echt kunnen? Was het mogelijk dat het de geest van Luna was geweest die Daan had 

gered en hen naar zijn oude baasje had gebracht?  

Het was tenslotte de avond van Halloween. Sommige mensen geloven dat op deze avond 

geesten vrij kunnen ronddwalen in onze wereld, om de levenden te bezoeken. Anderen 

geloven daar niet in, die zeggen dat het maar verhaaltjes zijn om kinderen bang te maken… 

 

Wat denk jij? 

 

 

 

EINDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer schrijfsels van Maria Stam vind je op www.sarcasmia.nl en www.facebook.com/sarcasmia. 

Als je dit een leuk verhaal vond, laat het mij dan vooral weten op de Facebookpagina!  

 


