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7

Proloog

Dit is Dieuwertje.
Hier is Dieuwertje negen jaar, maar dat 

zou je niet zeggen. Ze is net te klein voor haar leeftijd.  
Ze heeft dun, blond haar. En dan zegt ze ook nog 
vaak onnozele dingen.
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De geesten van Krakelia

Dieuwertje weet veel van de natuur.  
Niet dat ze er boeken over leest. Ze heeft de meeste 
dingen zelf ontdekt. Zo weet ze bijvoorbeeld dat een 
duizendpoot geen duizend poten heeft. Ze heeft 
niet alle poten geteld. Maar toen ze er eens eentje op-
pakte, kon ze duidelijk zien dat hij veel minder poten 
heeft dan de meeste mensen denken.

Dieuwertje heeft een wens. Een stille. Ze wil 
graag iets slimmer zijn. Dat ze de dingen beter  
begrijpt.

Krakelia-3.indd   8 16-08-16   17:22



9

Bezoek van oma

Dieuwertje is wel dapper. Als je haar vraagt of ze 
op haar billen van een hoge berg  
doet ze het zo. 

Dieuwertje heeft ook nog een vader  
en een moeder. Lieve mensen, maar ze zijn erg druk 
met zichzelf. Daardoor zullen ze het niet snel door-
hebben als er vreemde dingen gebeuren in  
Dieuwertjes leven.

Olivia is Dieuwertjes 
zusje. Ze is vijf jaar jon-
ger dan Dieuwertje.  
Ze heeft een sple etje 
tussen haar tanden en 
als ze haar ogen dicht 
heeft, zijn haar wimpers net 
donkere luikjes. Dat maakt haar 
schattig. Maar zo schattig vindt Dieuwertje haar 
niet altijd. Ze kan ook heel vervelend zijn.

af durft te glijden,
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Dieuwertje heeft ook nog een beste vriendin. Lili. 
Zij is het tegenovergestelde van Dieuwertje. Qua 
uiterlijk dan. Ze heeft donker haar, donkere ogen, 
donkere lippen en een wipneus. Hoe leuk  
Dieuwertje ook met haar speelt, er is één ding  
dat ze niet zo leuk vindt aan Lili. Ze is namelijk  
bijzonder slecht in het bewaren van geheimen.

Oma’s en opa's heeft Dieuwertje niet meer. Haar 
ene oma en opa wonen zo ver weg dat Dieuwertje 
ze nog nooit gezien heeft. Haar andere opa is  
vier jaar geleden overleden, en haar oma drie jaar 
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Bezoek van oma

geleden. Soms lijkt het alsof  Dieuwertje haar oma 
nog kan horen. Dan denkt ze terug aan de tijd dat 
oma er nog was. Aan al die keren dat Dieuwertje 
als zesjarig meisje tegen haar oma zei:  
‘Nou oma, dát mag je niet doen 
hoor!’ Oma die bij de drogist een 
snoepje uit de bakken pakte en 
in haar mond stopte. En altijd 
dezelfde opmerking maakte als 
Dieuwertje haar een standje 
gaf: ‘Ik moet toch weten hoe het 
smaakt?’ Met oma was het feest.  
Keer op keer. Met oma waande Dieuwertje zich in 
een andere wereld. Een wereld waarin alles mocht. 

       OMA WAS ALLES. 
                         Maar Oma is DOOD. 

En dan is er nog Hubert… zucht. Als Dieuwertje 
per ongeluk recht in de ogen van Hubert kijkt,  

dwarrelen er duizenden vl inders  in haar buik.  
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De geesten van Krakelia

Ze vindt hem de knapste  
jongen die ze kent, ook al 
weet ze heus wel dat niet alle 
meisjes dat zo zien. Maar 

zij wel. Zijn sprietige haar 
dat grappig alle kanten op 

staat. De blik in zijn ogen, ver-
stopt achter een eigenwijs brilletje.  

Zijn zachte stem. 

Alles is leuk aan Hubert.  
 

En ze hoopt dat hij haar ook leuk vindt.

De meest nare persoon die  
Dieuwertje kent is juf 
Dorolien. Juf Dorolien is door 
en door slecht. Met name 
voor Dieuwertje. Soms 
klikt het niet zo tussen twee 
mensen. Tussen juf Dorolien 
en Dieuwertje klikt het nog 
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Bezoek van oma

minder dan tussen een eend en een labrador.  
Het is alsof juf Dorolien alleen maar het kwade in 
Dieuwertje kan zien. En dat is best knap van  
Dieuwertjes juffrouw, want je moet enorm je best 
doen om iets slechts in Dieuwertje te ontdekken. 
Maar daarover later meer.

Krakelia is het dorp waar Dieuwertje woont. 
Een verlaten dorpje in Krakland. De zon komt er 
altijd laat op door de vele heuvels die Krakelia  
omringen. En de zon gaat vroeg onder, vanwege  
dezelfde reden. Dwars door Krakelia stroomt de  
rivier de Noire. En overal zijn beekjes. Eentje daar-
van volgt Dieuwertje altijd naar school. Dan  
loopt ze langs het kleinste huisje van het dorp.  
Daar woont het oudste vrouwtje van Krakelia.  
Dieuwertje zwaait altijd naar haar als ze voor-
bijloopt. Nu lijkt dat niet heel belangrijk, maar dit 
vrouwtje zal op een dag iets tegen Dieuwertje zeg-
gen waardoor Dieuwertje ineens veel beter begrijpt 
hoe ze andere mensen dingen duidelijk moet maken.
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De geesten van Krakelia

Meer zeg ik niet. Want dan verklap ik straks nog 
het hele verhaal. Het enige wat ik nog zeggen wil, is 
dat er op een dag iets heel spannends gebeurde.  
Iets waardoor Dieuwertje heel anders in het leven 
ging staan. Het lijkt een beetje gr i eze l i g. Maar 
uiteindelijk zul je ontdekken dat er griezeligere din-
gen zijn dan wat er gebeurde. 

Het begon in de nacht van 2 januari, terwijl  
Dieuwertje heerlijk lag te dromen. Nou ja, lees  
maar verder… en vergeet vooral niet het licht uit te 
doen als je gaat slapen. 

Wees niet bang! 
Ik kan je verzekeren dat dit enkel en alleen in 

Krakelia gebeurt…
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1. 
Bezoek van boven

Het begon in de nacht van 2 januari.  
Dieuwertje lag heerlijk te dromen over  

Hubert. Maar toen werd ze uit haar droom gerukt. 

WEG HUBERT 
WEG STRALENDE OGEN  

ACHTER ZIJN VROLIJKE BRILLETJE.
 WEG MOOIE GLIMLACH OM ZIJN MOND. 

De carillons van de torenklok sloegen twaalf keer. 
Middernacht. Onbeschrijfelijk veel herrie.  
Dieuwertjes hart bonsde met het ritme mee.

Krakelia-3.indd   15 16-08-16   17:22



16

De geesten van Krakelia

Toen was het stil.

En in die stilte klonk geschuifel en zacht gekraak.
Dieuwertje zag een schaduw. De schaduw  

bewoog. Of was het geen schaduw?

Voetstappen.

 
        voetstappen! 

Dieuwertje greep haar kussen vast. Ze wilde 
het van zich af gooien. Naar het geluid toe. Ze wilde 

w
raaaaa
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Bezoek van oma

haar ouders roepen. Maar er kwam enkel een gek 
piepje uit haar keel.

Ineens hoorde ze een stem.
‘Gelukt! Hier ben ik dan!’

Oma? 
Oma! Haar stem! Een stem met een echo!
Een schim kwam dichterbij. Eerst leek het een 

donkere vlek, maar door een streepje maanlicht dat 
zich door de gordijnen heen wrong, kon Dieuwertje 
nu duidelijk zien dat oma voor haar stond, heel dicht-
bij. Maar oma was dood. Het was eng, en ook weer 
niet. 

‘Daar kijk je van op, hè?’ zei oma.
Droomde Dieuwertje nog?
‘Had je niet verwacht, toch?’

Dit is anders, dacht Dieuwertje. Een droom is 
verder weg. Dit is dichtbij. De stem klonk echt, met 
een galm erin. 

Oma’s vrolijke gezicht rimpelde bij haar glimlach. 
Diepe plooien in haar huid. Dieuwertje kon nog 
steeds voelen hoe die vroeger tegen haar wang aan 
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De geesten van Krakelia

drukten. Zacht, met een geur van gebakken koekjes.
‘Nou Dieuwerdepieuwer, niet zo eng kijken, hoor! 

Ik ben het! Oma!’   
       oma   oma   

oma

Dat kan dan wel zo wezen, maar oma is dood! 
dacht Dieuwertje. En daar had Dieuwertje gelijk in, 
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Bezoek van oma

kan ik je zeggen. Dieuwertje had haar in de kist zien 
liggen. Drie jaar terug alweer. Haar huid wit ver-
kleurd, een bloemetje in haar gitzwarte haar.

‘Luister, Dieuwertje, ik snap best dat je schrikt,’ 

zei oma’s stem galmend. ‘Maar je weet toch dat wij 

ieder jaar Krakelia komen bezoeken?’

‘D-d-dat weet ik h-h-helemaal niet,’ stotterde  
Dieuwertje. ‘En wie zijn wij?’

‘Hebben je ouders je dat nooit verteld?’

Dieuwertje schudde langzaam haar hoofd.
‘Dat is ook wat!’ Oma zweefde in een vloeiende 

beweging dichterbij.
Dieuwertje schoot naar achteren. 

BONK! 

Met haar rug knalde ze tegen de muur aan. 
Au! Oma was nu heel dichtbij. Oma was door-
zichtig! Als Dieuwertje goed keek, zag ze dwars 
door oma heen de afgebladderde deur. 

Zou ze…?
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De geesten van Krakelia

Eén snelle sprint en ze was op de gang. Dichter bij 
haar ouders.

‘Eens per jaar,’ galmde oma, ‘op 1 januari… of 

eigenlijk 2 januari als je het goed bekijkt, komen de 

dooien de inwoners van Krakelia bezoeken. Nadat 

de klok twaalf keer heeft geslagen, om middernacht.’

‘WAT?!’
‘Ze komen niet allemaal hier. Niet allemaal bij jou…’

‘M-m-maar…’ Dieuwertje snakte naar adem.
‘Maak je niet druk,’ zei oma luchtig. ‘Het is hele-

maal niet eng.’

‘Het is helemaal wél eng!’

‘Niet,’ zei oma resoluut. 

        niet   niet   
niet 

Oma’s stem echode na als een schaduw van iets 
wat ver weg is.
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Bezoek van oma

Muisstil was het in huis. Ook buiten was het stil. 
Geen zuchtje wind.

Waren Dieuwertjes ouders wel thuis? Ze waren  
altijd thuis. Nu voelde het alsof Dieuwertje alleen 
was. Alleen met oma. Oma die dood was.

Dieuwertje friemelde aan haar vlechten.  
Daar sliep ze mee. Dan had ze de volgende dag 
golven in haar haar en leek het dikker.

‘HOPLA!’
Oma maakte een sprong en stond op haar hoofd. 

Haar tenen wezen naar het plafond. De witte jurk  
die ze droeg wapperde om haar heen. Oma  
maakte een koprol in de lucht en stond weer rechtop. 
‘Zie je, ik ben het! Alleen jóúw oma kan dit. Weet  

je nog?’

Ik wil het niet weten, dacht Dieuwertje. Ik wil 
dat ze weggaat!

‘En weet je wat het mooie is?’ Oma strekte haar 
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De geesten van Krakelia

armen uit en zei: ‘Wij komen pas als jullie eraan toe 

zijn.’   
 zijn    

           zijn 
zijn

‘Wij?’ perste Dieuwertje eruit.
‘Nou ja, ik! Ik bedoel dat wij dooien ieder jaar  

komen, maar wel pas als jullie eraan toe zijn.’

Dieuwertje staarde haar oma verward aan.
‘Ik dus, Dieuwertje, ik kom nu omdat jíj eraan toe 

bent.’ Oma giechelde en ratelde door. ‘Dacht je dat 

ik je kleine zusje ging bezoeken? Daar is ze nog véél 

te jong voor. Of je ouders? Daar ben ik afgelopen 

jaren al geweest. Nu ben jij aan de beurt! Vind je het 

niet prachtig?!’

Dieuwertje wilde onder haar dekens kruipen. 
Warm. Veilig. Normaal. 

Weg oma! Weg! 
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Bezoek van oma

‘Hoe weet je dat ik eraan toe ben?’ piepte ze zacht.
‘Dat beoordeel ik van bovenaf.’ Oma zweefde door 

Dieuwertjes kamer. Met haar vingers gleed ze langs 
de rijen boeken die Dieuwertje in haar kast had 
staan. Ze tikte de kroonluchter aan en Dieuwertje 
zag oma’s vinger door een van de kristallen hanger-
tjes glijden. ‘Maar ik weet het pas écht,’ vervolgde 
oma, ‘als ik weer wegga, straks.’

Ineens drong de betekenis van oma’s uitspraak tot 
Dieuwertje door. Dat beoordeel ik van bovenaf.

Van bo-ven-af!
‘Dus… je zit me daar boven gewoon te begluren?’
‘Ja, natuurlijk! Wat denk jij dan?! Kom, we moeten 

gaan! We hebben geen tijd te verliezen.’

‘Waarheen?’ Dieuwertje zat nog steeds strak met 
haar rug tegen de muur aan. Haar ogen waren in-
middels gewend aan het donker. Ze kon haar  
hele kamer overzien. Haar bureautje bij het raam, met 
zo veel troep erop dat ze er nooit meer achter zat.  
Het schilderijtje van Krakelia op een lentedag.  
Met het beekje met de scheefgegroeide bloesem erop.
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De geesten van Krakelia

‘We gaan er een feestje van maken!’ jubelde 
oma. ‘Jij en ik. En we hebben om precies te zijn nog 

één uur en zevenendertig minuten en dan ben ik weg.  

Foetsie.’

Foetsie
 
           Foetsie  
                               Foetsi e

Het was maar goed dat Dieuwertje nog geen idee 
had wat er allemaal zou gebeuren. Anders zou ze niet 
alleen een simpel smoesje bedenken om eronderuit te 
komen. Ze had dan enkel beslist ‘Nee!’ geroepen.  
‘Ik blijf hier!’ Maar dat deed ze niet. Ze was  
nieuwsgierig en bang tegelijkertijd…
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