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Het is Halloween. Joep mag vanavond voor het eerst mee.                                                             

Ze gaan langs de huizen. Verkleed.                                                                                                   

Joep gaat als vampier. Hij draagt een lange zwarte mantel.                                                                

Zijn haren zijn strak naar achteren gekamd. En er zit veel gel in.                                                        

Zijn gezichtje heeft mama wit gemaakt.                                                                                          

Aan de zijkant van zijn mond heeft hij twee lange, scherpe tandjes.                                              

Geen echte hoor. Ze zijn van plastic.  

 

 

 

Het is al best donker.                                                                                                                                           

Joep houdt zijn pompoen lantaarn stevig vast. Zijn lampje brandt.                                                 

Hij vindt het wel een beetje griezelig.    

 

 



 

 

Gelukkig loopt mama ook mee. Mama is een heks.                                                                          

Niet echt natuurlijk. Alsof.                                                                                                                           

Ze heeft een bezem. Stekelig zwart haar komt onder haar heksenhoed uit.                                                                     

Wat heeft ze een rare haakneus. Er zit een wrat op.  En er steken haartjes uit.                          

Nee, het is niet haar eigen gezicht. Ze ziet er gek uit.                                                                                

Maar haar ogen zijn nog steeds hetzelfde. De lieve ogen van mama.                                                     

Die kan ze niet veranderen. Die kent Joep veel te goed.       

                                                        

                                                             

 

 

 

 

 



Mama legt Joep uit wat Halloween is.                                                                                                  

“Halloween is Allerheiligenavond, op 31 oktober.                                                                           

Het heeft iets met de oogst, oudejaarsavond en geesten te maken.                                           

En de zomer gaat over in de winter.”                                                                                                

Joep luistert goed en vindt het maar raar.                                                                                         

Allerlei vragen spoken door zijn hoofd.                                                                                               

“Mama, waar blijft de herfst dan?”                                                                                                                

Hij kijkt heel wijs.                                                                                                                                      

“En oudjaar is toch pas op 31 december.                                                                                            

Dan hebben we altijd lekker oliebollen en vuurwerk.”                                                                                                                                                           

“Je hebt helemaal gelijk lieverd”, zegt mama.                                                                                       

“Ik beng bang dat ik het zelf ook niet helemaal snap.”                                                                                                                                                                 

Joep haalt zijn schouders op. “Geeft niks. Heksen weten ook niet alles.”                                                                                   

Mama gaat verder.                                                                                                                               

“Kinderen gaan verkleed de straat op.                                                                                                         

Als monsters, mummies en tovenaars bijvoorbeeld.                                                                            

Ze bellen bij de huizen aan.                                                                                                                             

Als de deuren open gaan roepen de kinderen – poets of snoep -.                                                     

De mensen schrikken dan meestal. Ze geven dan vlug wat snoep.                                                    

Want dan gaan de monsters weer weg. Naar een volgend huis.                                                           

Als ze niks geven mogen de kinderen een plagerijtje uithalen.                                                      

Dat willen de mensen natuurlijk niet.”                                                                                                       

“Kijk, dat vind ik nou leuk”, zegt Joep.                                                                                                          

“Dan krijgen we lekker veel snoep. Daarom heb ik dit bij me.”                                                                                                                                                                                      

Van onder zijn mantel pakt hij een plastic zakje.                                                                                      

Trots steekt hij het in de lucht.                                                                                                                         

“Jij kleine slimmerik”, zegt mama. Haar ogen stralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ze hebben afgesproken op de hoek van de Dorpsstraat.                                                                     

Er staat al een leuk groepje te wachten.                                                                                            

Joep ziet een mummie, een duiveltje en een spook. En een grote weerwolf.                   

“Hallo”, zegt Joep.                                                                                                                            

“Hoi”, zegt het spook.                                                                                                                                                                           

Het duiveltje steekt als groet zijn drietand in de lucht.                                                                                                        

De mummie murmelt: “Hmmmm”. Het verband zit voor zijn mond.                                                                                                                                   

Van binnen uit de wolf klinkt een hoog stemmetje: “ik moet plassen.”                                                            

“Ik ook”, roept een ander.                                                                                                                      

Nummer drie zegt: “Anders ik wel, ik sta op knappen.                                                                                  

Kan iemand de rits even open maken?”                                                                                             

Joep zegt: “als je een beetje bukt kan ik er net bij.”                                                                            

De wolf laat zijn kop zakken en Joep ritst hem open.                                                                                

Een wit geitje steekt zijn kop pardoes door de opening.                                                                     

“Pfffff,  frisse lucht. Weet je wel hoe warm het is in zo’n pak?”                                                                                                                

“Nee”, zegt Joep, “hoe warm dan?”                                                                                                          

“Heel warm”, zegt het geitje, “we zitten er ook met zoveel in.”                                                     

“Hoeveel dan?”, vraagt Joep.                                                                                                                       

“Poeh, dat weet ik niet precies. Veel”, zegt het geitje.                                                                                                   

“Tel maar”.  Hij springt op de grond.                                                                                                        

“Een”, zegt Joep. De rits gaat verder open.                                                                                               

Een zwart geitje volgt. “Twee.”                                                                                                                  

Dan verschijnt er een nog een witje in de opening. Hij heeft rode wangen. Van de hitte.  

“Drie.”                                                                                                                                                          

En een bruine hupst naar buiten. “Vier.”                                                                                                    

Met een bokkensprong springt er een rode uit. “Vijf.”                                                                  

Een bonte komt daarna. “Zes.”                                                                                                                   

“Ik ben altijd laatste”, zegt een kleine witte.                                                                                             

“Zeven,” zegt Joep, “zeven geitjes dus.”                                                                                                                     

Ze springen weg. Op zoek naar een toilet.                                                                                                                 

Het kostuum van de wolf ligt op de grond.                                                                                      

Een grote tovenaar bukt zich en raapt het op.                                                                                             

“Ik heb het niet gemèèèkkelijk, met zeven kinderen”, zegt hij.                                                        

“Ik zie jullie straks wel weer. Gaan jullie maar vast.” 

 

 

 

 



Ze komen bij het eerste huis. Op de hoek.                                                                                                                   

Dit is het huis van Meester Jan van groep vier. Die kent Joep wel.                                                 

Joep ziet de deurbel maar die hangt veel te hoog.                                                                                 

Hij kan er niet bij. Wat nu?                                                                                                                      

Het duiveltje stapt naar voren en steekt zijn drietand omhoog.                                                              

Hij drukt hem zachtjes tegen het knopje van de deurbel.                                                                         

Trrringg.                                                                                                                                                        

“Dat heb je duivels knap gedaan”, zegt Joep vol bewondering.                                                              

Ze wachten. Het licht in de gang gaat aan.                                                                                         

De deur gaat open. Meester Jan staat op zijn pantoffels in de deuropening.                                                           

“Poets of snoep!”, gillen ze zo hard ze kunnen.                                                                                

Meester Jan schrikt ervan. Hij tuimelt achteruit en valt languit in de gang.                                   

Zijn ene pantoffel vliegt de lucht in, over hun hoofden, het tuinpad op.       

 

 

 

 

 



“Oei”, zegt Meester Jan, “is me dat schrikken.”                                                                                                 

Hij krabbelt langzaam overeind.                                                                                                           

Er zit een gat in zijn sok. Zijn grote teen steekt er dwars door heen.                                                        

De kinderen wijzen er naar. Ze moeten lachen.                                                                                    

De mummie scheurt een stukje verband af, dat voor zijn mond zit.                                        

“Alstublieft, anders vat uw teen nog kou”, zegt hij.                                                                     

Meester Jan lacht nu ook.                                                                                                                          

Hij pakt een grote snoeptrommel van de trap.                                                                                          

“Hier”, zegt hij, “kies maar uit.”                                                                                                                       

De monsters kijken erin.                                                                                                                                    

Ze zien lollies, spinnenweb drop en griezel kauwgum.                                                                                               

Gekleurde toverballen en zakjes vleermuischips.                                                                                           

Zuurtjes in pompoenpapiertjes, karamel snoepjes en minireepjes chocola.                                                                          

Het duiveltje prikt een spekje aan zijn drietand.                                                                                     

De mummie doet niet ingewikkeld en graait gewoon met zijn hand in de trommel.                                                                             

Er blijven drie snoepjes plakken aan het verband.                                                                      

“Eentje hè”, zegt Meester Jan, “zoals het hoort.”                                                                                    

“Sorry”, zegt de mummie, en hij peutert er twee af.                                                                      

Hij laat ze terug in de trommel vallen.                                                                                                     

Een handje komt onder het laken van het spook vandaan, pakt wat en verdwijnt weer.              

Dan horen ze smakkende geluiden en “Hmm, chocola..”  Geestig !                                                                                                                                                            

Joep kiest een bloedrode kers.                                                                                                           

“Lekker”, zegt hij, “dank u wel.”                                                                                                         

“Graag gedaan”, zeg Meester Jan. “Goede keus voor een vampier.”                                                   

De kinderen draaien zich om en lopen weg.                                                                                                 

Joep ziet op het tuinpad de pantoffel liggen.                                                                                       

Hij pakt hem op, loopt terug en geeft hem aan Meester Jan.                                                          

“Bedankt vampier”, zegt hij.                                                                                                                       

“Als er een wedstrijd is voor het beste kostuum, dan win jij die.                                                           

Op je sloffen”, lacht hij. 
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