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Hoofdstuk 1

De tien griezelgeboden

Eindelijk was de zomervakantie aangebroken. 
Kaat was zo blij dat ze rechtop ging staan op de 

-

reed, klapperden haar tanden tegen elkaar. Van-
daag vond ze dat niet erg. Ze had een grote glim-
lach op haar gezicht.

Aan beide kanten van de dreef rezen hoge kas-

snel. Ze kreeg er zelfs sproetjes van.
Achter de kastanjebomen golfden de pas ge-

en ze kreeg tranen in haar ogen. Dat kwam door 
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haar allergie. Eigenlijk was de zomer haar minst 
favoriete seizoen. Het enige voordeel ervan was 
de lange vakantie. Twee maanden geen school, 

-
de klasgenootjes.

-
den vakantie hebben in de herfst. Ze hield van de 

maakte graag boswandelingen met haar opa. Als 
ze geen boswandelingen maakte, zat ze op haar 
slaapkamer. Dan las ze een boek op haar bed of 

stond. Zo kon ze de regen tegen het venster horen 
trommelen. En als het hard waaide, schraapten de 

momenten deed Kaat niets liever dan schrijven.
Later wilde Kaat een beroemde schrijfster wor-

den. Niet zomaar een schrijfster. Nee, ze wilde 
griezelverhalen schrijven. Mensen bang maken, 

-
zorgen, dat was haar grootste droom. Deze zomer 

-

tien griezelgeboden” en werd gegeven door Klijf 
-

om deel te mogen nemen. Het was immers een 
jaarlijkse traditie om vlak na het schooljaar te gaan 

moeder en woonde aan zee. Ze was erg nors en 
-
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lebakken.
Gewoonlijk vertrokken ze de ochtend na de 

-

-
-

de. Kaat zat op de achterbank met een boek, sa-

Zo ging het normaal elk jaar, maar dit jaar werd 

Het was Kaats papa die het voor haar had op-
genomen. Hij zei dat de workshop erg leerzaam 

van haar talent.
Kaat wist dat hij stiekem een hekel had aan tan-

ze slechts één week bij haar gingen logeren. Ze 
hadden een stilzwijgend pact gesloten, bezegeld 
met een knipoog. Mama had nog geprobeerd om 
te protesteren, maar ze had al snel ingezien dat ze 
geen schijn van kans maakte.

worden opgepikt. Samen met negen andere kin-
-

men aan deze workshop. Daarvoor had ze een 
verhaal moeten inzenden om haar talent te tonen. 

maar zij behoorde tot de tien besten, die gekozen 

Kaat met haar hoofd in de wolken gelopen.
Ze had al zijn boeken gelezen, de meeste zelfs 

meerdere malen. Zijn boeken hadden een specia-
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le plaats in haar kast. Ze waren gerangschikt van 

monster aftekende.
-

dingen die ze van hem kon leren.

-
ten. Ze kon alleen nog maar aan de workshop 

potloden en een schrift waarin ze al haar aante-
keningen bewaarde. Daarna volgden haar kleren.

-
men.

door hem te laten signeren, maar kon niet beslis-
sen welke.

‘Je kan ze niet allemaal meenemen, schatje, 

mama gezegd.
-

ken. Toch sprong er één in het oog. Het was Vol-
maakt monster

had haar ontelbare nachtmerries bezorgd, maar 
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eigenlijk was het ook een heel droevig verhaal. 
Het ging over een trapezemeisje dat vriend-
schap sloot met een misvormde jongen, Glogov 

hoefde ze niet na te denken, ze besloot om dit 
boek mee te nemen.

De volgende ochtend was Kaat al vroeg op. Ze 

de achterkant een foto van de schrijver, maar dat 

-
gerd; een glimmende kaalkop met een zonnebril 

Kaat staarde naar de ontbijtgranen die in de 
kom met melk dreven.

doelloos met haar lepel in de kom. Haar gedach-

envelop zat, stond dat ze vandaag werd opge-
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Het voelde een beetje als op schoolreis gaan, maar 
dan honderd keer spannender.

te schrijven, moet je stevig ontbijten,’ zei haar 

-
sperd zei hij: ‘Je hebt je dagelijkse portie vitami-
nen nodig.’

Kaat wist dat hij gelijk had. Een voor een le-
pelde ze de sponzige ontbijtgranen in haar mond. 

-

dag. De hemel was grijs en het miezerde. Via de 

wind naar binnen. Vannacht was het weer hele-
maal omgeslagen. Het voelde meer als herfst dan 

-
aal om verhalen te schrijven, vond ze. Terwijl ze 
nog een keer op de klok keek, vroeg ze zich af wie 
de andere kinderen waren.

Eindelijk was het zover.

Het was een glanzend zwart gevaarte waarin de 
volledige omgeving weerspiegeld werd: de bo-

Kaat keek met grote ogen en open mond naar 
-

wagen.

-
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niswagen op vrijdagochtend.
Kaat probeerde naar binnen te kijken, maar de 

-
-

wen stonden in een frons die alsmaar groter werd 

Met piepende remmen kwam het gevaarte 

de vorm van een spook, maar dat kon ook Kaats 
-

-
aal voor haar was.

Maar er was iets eigenaardigs aan de hand met 

sommige plaatsen schemerden zelfs roestplekken 
door, ondanks de zwarte verf. Het was alsof de 

-

-

verdiend hadden. Kaat was niet van plan om zich 
hierdoor te laten afschrikken.
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-

toegelaten, dat leidde alleen maar af. Geen tele-
-

letjes, niets. Alleen maar pen en papier.

-

van de bagage. Het was een klein, dik ventje dat 

-

hele gezicht. Alleen aan zijn handen kon Kaat zien 
dat er een echte man in dat pak zat. Ze waren vle-

-
wen van zijn pak.

schorre stem, zonder op te kijken. ‘De rit is nog 
lang.’



15

trapje op.

‘Hallo,’ zei Kaat verlegen.
-

De kinderen zaten over de hele lengte van de 

apart. Kaat zag dat er achterin nog een plaatsje 
vrij was. Terwijl ze door het gangpad liep, keek 
ze naar de andere kinderen. Drie meisjes en zes 
jongens.

-

zien, maar andersom niet, door de getinte ramen.

Ze draaide zich om en keek in de ogen van een 
blond jongetje. Hij had een gezond gezicht, rond 
als een appel, met rode wangen. Hij zat te wiebe-
len op zijn stoel.

‘Zeg dat wel,’ zei Kaat.
‘Mijn naam is Gideon.’

Gideon wilde nog iets zeggen, maar opeens be-
-
-

pen. Langzaam maar zeker kwam het gevaarte in 
-
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te, maar toen hij eenmaal op volle snelheid was, 
reed hij soepel naar zijn bestemming.

-
ter.

-

Kaat moest hardop lachen. ‘Dat is onmogelijk.’ 
Zelf had ze best veel fantasie, maar Gideon draaf-
de een beetje door, vond ze.

me niet. Er is iets met die hoed en met de manier 
waarop hij telkens zijn hoofd wegdraait.’

Het leek erop dat Gideons verbeelding al op 
hol geslagen was nog voor de verhalenworkshop 
begonnen was. Kaat besteedde er weinig aan-

landschap gleed langzaam voorbij. Bossen en vel-

af of het nog ver was. Net op dat moment maakte 

elkaar kon vallen. Vooraan deed een jongetje met 
rossig haar en sproeten zijn best om niet over te 

Aan het einde van het weggetje stond een 
-



17

de de verdiepingen. Het waren er zeker twintig. 
-

plaats voor een workshop, maar zo te zien was er 

bestemming is.’

en viel bijna voorover omdat het trapje te hoog 

Kaat probeerde een glimp van zijn gezicht op 
-

deon toch gelijk.
De andere kinderen waren zowel verbaasd als 

-

Kaat was de laatste. Ze keek omhoog, naar de 
-

den over het dak. Daarboven hingen dreigende 
donderwolken. Er was onweer op komst.

de bovenste verdieping.’
Een meisje met een paardenstaart trok een be-
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jongetje dat nog aan het bekomen was van zijn 
misselijkheid. ‘Maar wel voor liften.’

Zelf had ze een hekel aan insecten. Als ze er alleen 
al aan dacht, kreeg ze al de kriebels. Nog steeds 

Gideon gaf haar een por. ‘Zie je wel.’

door ’s werelds beste griezelschrijver.’
De kinderen keken naar elkaar met gefronste 

-

-
ten. Nog voor iemand kon vragen waar hij naar-

-
den met open mond naar het gevaarte, dat in de 
verte verdween.
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Hoofdstuk 2

De Gruweltoren

‘Hier staan we dan,’ zei een getint meisje met 

-
vat. Met haar kin gebaarde ze naar de ingang van 

-

de grote tanden.
‘Kom op, niet bang zijn, dit is vast weer een list 

-
lingen zijn.’

stonden ze allemaal in de enorme hal.
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-

te mogen ontvangen. Kom binnen. De lift is groot 
-

tigste verdieping te brengen. Daar wacht ik op 

gang. Aan het plafond hingen lampen. De meeste 
waren kapot, zodat het er bijna donker was en je 
de lift aan het einde amper kon zien.

dik jongetje. Hij trok een gezicht alsof hij net in 
een citroen had gebeten.

Terwijl ze naar de lift liepen, keek Kaat om 
-

Helemaal achteraan liep het rosse jongetje met 
zijn sproeten. Met knikkende knieën volgde hij de 

-

in. Het rosse jongetje was de laatste. De spanning 
was van zijn gezicht af te lezen. Zijn ogen waren 

-
te op het knopje van de twintigste verdieping. 
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Met een schok kwam de lift in beweging. Er werd 
gejoeld en gegiecheld.

‘Als de kabels maar niet knappen,’ zei iemand.
‘Misschien moeten we ons eerst aan elkaar 

voorstellen,’ zei Kaat. ‘Mijn naam is Kaat.’
‘En ik ben Gideon.’ Gideon stak zijn hand op 

en glimlachte.
-

de zichzelf voor als Myrthe.

felgroene, blinkende sportschoenen. Aan zijn ge-

of zo.

-
-

zag als een professor.
‘Mijn naam is Zohra,’ zei het meisje met de don-

het gezicht van het dikkerdje. De bel was zo groot 
-

Bertje was zijn naam.
‘Jimi,’ zei een knap jongetje, terwijl hij noncha-

lant zijn hand opstak. Hij droeg een honkbalpet 
achterstevoren waaronder slierten lang haar te-
voorschijn kwamen.

Dan was er nog een meisje dat eigenlijk meer 
op een jongen leek, omdat ze kort haar had en een 
spijkerbroek droeg. Haar handen zaten in haar 
broekzakken. ‘Stefanie. Stef voor mijn vrienden.’
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-

naarmate de lift waggelend verder naar boven 

Tommy,’ zei hij met een schriel stemmetje.
Twee seconden later volgde er een schok. Alle 

kraakte en schommelde van links naar rechts en 

-
daante zichtbaar die in de gang op hen stond te 

-
loos.

Klijf grijnsde zijn tanden bloot. ‘Dag, kinder-

Zijn ogen waren niet te zien, want hij droeg een 
zonnebril. Kaat keek vol bewondering naar haar 

toch was zijn verschijning niet helemaal een ver-

-
jagend tegelijkertijd. Hij droeg een pak, zwarter 
dan de nacht, en aan zijn vingers zaten zilveren 

‘Kom maar mee.’ Klijf liep de gang in.

volgden hem. Sommigen slaakten opgewonden 
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‘Knijp eens in mijn arm,’ zei Gideon tegen Kaat.

‘Dit lijkt wel een droom.’ Zijn ogen fonkelden.

-
ven als haar idool.

Klijf gaf de kinderen een rondleiding. Hij toon-

-
tig kilometer ver kijken.’

-
stonden.

Als laatste toonde Klijf hen het lokaal waar de 
-

tjes, met daarop stapels papier en potloden. ‘Hier 

week allemaal zelf een verhaal schrijven.’
-

lijk aan de slag. Ze had zelfs al een idee waarover 
ze wilde schrijven.

Klijf schraapte zijn keel. ‘Maar misschien moe-

-
nen schrijven, heb je energie nodig.’ Zijn stem 

-
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weer die brede grijns.

Kaat deze man in het midden van de nacht op een 
-

de andere kinderen, vond ze het alleen een beetje 
raar.

allemaal waren ze aangenaam verrast. Tommy 
sprong op bed van blijdschap en de anderen volg-
den zijn voorbeeld.

-
de haar kleren in een kast en rolde haar slaapzak 

zich er weinig van aan, daarvoor waren ze te op-
gewonden.

Volmaakt monster, het boek dat ze 
door hem wilde laten signeren.

-

-
ment aangebroken waar ze zo lang naar hadden 

ging van start.
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Hoofdstuk 3

Angst

-
lijks verbergen. Hier en daar klonk een kreet van 

kijken omdat ze daar volgens hen nog te jong voor 
was. Er waren posters met monsters, bloeddor-

en levensgrote insecten. Eentje sprong Kaat het 
meest in het oog: een gifslang die door de oogkas-
sen van een grijnzende schedel gleed. Hoewel de 

ze er verzot op. Ze bezorgden haar inspiratie.

waarop allemaal horrormaskers stonden. Met 
-



26

als toekomstig griezelschrijfster niet wilde tonen 
dat ze bang was.

-

Gideon nam plaats aan het tafeltje ernaast. Hij 

Vooraan in het lokaal, een meter bij Kaat en Gi-
deon vandaan, stond een grote lessenaar met een 

achterover en legde zijn ene been over het andere. 
Je kon het leder tot achteraan horen kraken. Naast 

geschreven.
‘Voor we aan de les beginnen,’ zei Klijf, ‘wil ik 

-
zelverhalen willen schrijven.’

haar stoel. Ze had het boek van Klijf op haar tafel-

een boek van hem bij zich. Allemaal hadden ze 

Kaat pakte het boek en toonde het hem.
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Kaat knikte. Ze giechelde.
Klijf keek rond toen ook de andere kinderen 

‘Jaaa!’ klonk het volmondig.
‘Goed dan. Kom maar hier.’
Stoelen schraapten over de grond en in het lo-

kaal weergalmden kreetjes van opwinding. Kaat 
stond als eerste aan de lessenaar. De andere kin-
deren stonden achter haar in de rij te dringen.

Kaat gaf Klijf het boek. Hij opende het en bla-
derde naar het titelblad. Met zijn andere hand 

zijn pak. Het dopje trok hij er met zijn tanden af. 

toen ze zagen dat de pen eigenlijk een mes was. 
Het was klein en vlijmscherp en het fonkelde. Het 

Kaat was niet bang. Zij wist dat dit allemaal 
bij zijn act hoorde. Toch schrok ze behoorlijk toen 
Klijf het mes op zijn wijsvinger legde. Zonder 

ontstond een rode snee. Niet veel later viel er een 

‘Ziezo,’ zei Klijf, ‘hier heb je mijn handtekening.’
Kaats mond viel open van verbazing. Ze wist 
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-
-

-

Na de bizarre signeersessie ging iedereen te-

-
ciële begin van de workshop,’ zei hij. ‘Deze be-

-

bij te bedenken en alleen het beste verhaal wordt 

woord op het bord aan.

ANGST

Klijf keek de kinderen een voor een in de ogen. 
-

daag is de dag waarop we onze angsten onder 
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-

-


