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Hoofdstuk 1

Te diep gegraven

De eerste mooie zomerdag was aangebroken in Zwartbaai.
Het zou niet lang meer duren voor de toeristen in het rustige
kustdorpje arriveerden.

Hoog op een van de kliffen die boven Zwartbaai uittoren-
den zat professor Swalm verveeld onderuitgezakt in een plas-
tic campingstoeltje in de schaduw van een oude, afgebrokkel-
de muur. Zijn gezicht stond op onweer, en dat was begrijpelijk.
De stoel was erg oncomfortabel en de beker koffie in zijn hand
was niet te drinken.

Hij zuchtte en keek naar zijn studenten die tussen de ver-
vallen muren van de abdij bezig waren met de opgraving. Ze
waren al meer dan een maand bezig. Een plaatselijke miljo-
nair had de universiteit een flinke smak geld gegeven om op-
gravingen uit te laten voeren in de resten van de abdij. Voor
de universiteit, die altijd in geldnood zat zodat de studenten
hun opgravingen moesten oefenen in de erg oninteressante
achtertuin van het universiteitsgebouw, was dit een ware ze-
gen.

Er waren nog nooit opgravingen uitgevoerd in deze ruïnes,
omdat het land van de staat was en de regering had niet zo
veel zin om geld uit te geven aan archeologisch onderzoek.
Maar omdat het de staat nu geen geld kostte, waren ze ak-
koord gegaan.

Professor Swalm was erg blij geweest met deze kans, maar
die vreugde had niet lang geduurd. Er bleek namelijk tegen
alle verwachtingen in erg weinig in de grond te zitten tussen
de half ingestorte muren van de abdij, en het weer had ook
niet bepaald meegezeten. Dag in, dag uit had de professor ver-
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stijfd van de kou in zijn campingstoeltje zitten mopperen ter-
wijl de gure zeewind ongenadig om zijn oren blies en de stu-
denten, gehuld in regenjassen, aan het graven waren. Ze had-
den nog maar een week te gaan en het weer begon nu pas op
te knappen.

‘Professor?’ Een van de studenten, een mager kereltje met
een bleek gezicht vol dikke klodders zonnebrand, kwam op
hem afgelopen.

Professor Swalm keek hem verveeld aan en goot de beker
smerige koffie leeg in het gras. ‘Ja?’

‘Ik geloof dat we iets gevonden hebben.’
De professor zuchtte. ‘Alweer?’
Gisteren nog hadden ze een oude leren schoen gevonden

die misschien tien jaar onder de grond had gelegen, en de dag
ervoor een colablikje met een reclame voor het wereldkam-
pioenschap voetballen van 1977. Een van de studenten had
hem met een trotse grijns verteld dat hij een oom had die ou-
de colablikjes verzamelde, die er vast geld voor zou willen ge-
ven.

‘Ik geloof dat u beter kunt komen kijken,’ drong de bleke
jongen aan.

De professor zag de andere studenten met gespannen ge-
zichten rond de kuil staan.

‘Wat is er met hen aan de hand?’ vroeg hij, terwijl hij moei-
zaam opstond. ‘Het lijkt wel alsof ze een spook hebben ge-
zien.’

Hij liep naar de rand van de kuil en stapte voorzichtig naar
beneden. De studenten maakten plaats voor hem en wezen
naar de zijkant van de kuil. Ze hadden een donker gat in de
zandhelling blootgelegd, omringd door grijze stenen.

‘Ik stak mijn schop in de grond,’ zei de bleke jongen, ‘en
stootte opeens dwars door deze muur heen.’ Hij wees naar het
gat. ‘Er zit een ruimte achter.’
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De professor was nu geïnteresseerd. Een verborgen kamer!
Misschien hadden ze een vergeten kelder van de abdij gevon-
den. Met een beetje geluk lagen er interessante oude ge-
schriften in. Of misschien zelfs kerkschatten!

‘Ik heb licht nodig,’ zei de professor, terwijl hij neerkniel-
de bij de afgebrokkelde stenen wand.

Een van de studenten gaf hem een zaklamp en hij klikte
hem aan. Terwijl hij zich vooroverboog, herinnerde hij zich
weer helemaal waarom hij archeoloog was geworden. Dat bij-
na vergeten gevoel als je op het punt stond een grote ontdek-
king te doen… Zijn hart begon sneller te kloppen en hij voel-
de zich twintig jaar jonger toen hij de zaklamp het gat in stak
en naar binnen tuurde. Wat hij zag was wel het laatste wat hij
had verwacht.

De ondergrondse ruimte was klein en rond en had geen
deur. Zo te zien was hij helemaal dichtgemetseld. Het leek nog
het meeste op een soort kluis. Maar wat hem het meest ver-
baasde, waren de voorwerpen die hij midden in de ruimte zag.
Recht voor zijn neus lag een pakje dat in oude, half vergane
lappen was gewikkeld. Eromheen waren vreemde objecten ge-
plaatst. Kandelaars, bedekt met de resten van oud kaarsvet,
en kruisbeelden. Erg veel kruisbeelden. Links, rechts, voor en
achter het pakje waren ze in de aarde gestoken. Ze waren
scheef weggezakt en zaten onder het stof, maar de professor
zou durven zweren dat ze van zilver waren.

‘Wat is dat nu weer?’ mompelde hij.
Hij zag nu pas dat er een cirkel in het zand om het pakje

was getrokken waar woorden omheen waren geschreven. Pro-
fessor Swalm lichtte bij met zijn zaklamp.

‘Latijn, als ik me niet vergis…’ mompelde hij.
De studenten stonden gespannen te wachten, hun ogen ge-

richt op het wiebelende achterwerk van de professor dat uit
het gat stak.
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Een briesje stak op en het leek wel of de meeuwen die bo-
ven hun hoofden cirkelden steeds harder schreeuwden. Don-
kere wolken gleden voor de zon. Het zag ernaar uit dat er een
storm aan zat te komen.

De professor probeerde het pakje in de cirkel beter te zien,
maar de opening was zo krap dat hij zich amper kon bewe-
gen. Hij besloot het buiten de ondergrondse kamer te bekij-
ken. Terwijl hij zijn arm uitstak om het beet te pakken, voel-
de hij een koude wind steeds harder om zijn lijf blazen. Het
leek wel of onzichtbare handen aan zijn jas trokken.

‘Hebbes!’ mompelde hij. Hij greep het pakje en tilde het
voorzichtig op.

Op dat moment hoorde hij gerommel om zich heen en los-
se stukjes aarde vielen op zijn hoofd. Een aardbeving?

Hij schrok toen alles opeens zwart werd. Stenen en zand
stortten op hem neer en de zilveren kruizen werden door de
aarde verzwolgen. Net op tijd werd hij door helpende handen
naar achteren getrokken. De professor viel achterover in de
armen van de studenten die hem hadden gered en ademde
dankbaar de frisse lucht in.

De ondergrondse ruimte was ingestort.
Toen professor Swalm op adem was gekomen, krabbelde

hij overeind, het pakje nog steeds in zijn armen geklemd. Hij
legde het in het gras aan de rand van de kuil en klopte zijn
stoffige kleren af. In de verte rommelde de donder.

De studenten verzamelden zich in een kring om hem heen
en keken afwachtend naar zijn vondst. De professor boog
zich langzaam voorover en begon de half vergane lappen stof
los te wikkelen. Ze waren zo oud dat ze bijna uit elkaar 
vielen in zijn handen. Toen hij de laatste doek had wegge-
haald, werden zijn ogen groter en hij floot tussen zijn tan-
den. Om hem heen fluisterden de studenten opgewonden
met elkaar.
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‘Dat is wel een paar duiten waard,’ zei de bleke student met
de klodders zonnebrand in zijn gezicht.

Toen de professor het gouden boek oppakte, galmde een
enorme donderslag door de lucht boven Zwartbaai en het be-
gon plotseling hevig te regenen.

Beneden in het dorp keken de mensen fronsend op van hun
werkzaamheden. Het zag ernaar uit dat het een slechte zomer
zou worden.
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Hoofdstuk 2

De forum-meeting

Robert boog zich voorover en zette zijn computer uit. Hij zou
hem voorlopig niet meer aanzetten, dus trok hij voor alle ze-
kerheid ook de stekker uit het stopcontact. Dat voelde raar,
want zijn computer stond nooit lang uit.

Zijn moeder zei altijd dat hij veel te veel tijd online door-
bracht, maar moeders begrepen nu eenmaal niets van het in-
ternet. Robert had een belangrijke taak, zoals hij haar al veel
te vaak had proberen uit te leggen. Hij had een eigen web-
site: Raadseljacht. Een site over bovennatuurlijke raadsels,
spoken, vampiers en andere griezels. Hij was de site een jaar
geleden begonnen en al snel waren steeds meer mensen lid
geworden van zijn forum. Mensen met dezelfde hobby als Ro-
bert.

Hij stond op en keek naar de volle rugzak die op de vloer
van zijn slaapkamer lag. Zijn moeder kon nu toch zeker niet
meer mopperen? Het was juist dankzij zijn website dat hij op
het punt stond om voor het eerst met leeftijdgenoten op va-
kantie te gaan. In het echt, zonder computers en zelfs zonder
boeken. Kamperen in het open veld!

Het plan was een paar maanden geleden voor het eerst voor-
gesteld in het forum. Iemand had bedacht dat het leuk zou
zijn om ergens af te spreken met een paar forumleden. Het
was Robert die het idee had gehad om een spookachtige plek
te bezoeken zodat ze ter plekke op onderzoek uit konden gaan.
Iemand anders kwam vervolgens met het voorstel om er een
korte vakantie van te maken. En zo was het allemaal begon-
nen.

Robert stapte over een stapel boeken heen die op de grond
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lag. Hij kwam altijd boekenplanken tekort. Met twee handen
probeerde hij zijn rugzak op te tillen, die gelukkig niet al te
zwaar bleek. Robert was niet zo sterk. Hij hield zich liever be-
zig met lezen en computeren dan met sporten. Hij legde de
rugzak weer neer en pakte het boekje op dat hij onderweg wil-
de lezen. Spookverhalen uit Zwartbaai, door Markus Fort.

Hij had Zwartbaai aan de anderen voorgesteld omdat er vol-
gens een paar krantenberichten (altijd helemaal achterin ver-
borgen, alsof het geen belangrijk nieuws was) erg veel spook-
verschijningen in het dorp waren gezien de laatste tijd. Een
visser zou onderaardse klokken hebben horen luiden in de
ruïne van een oude abdij en in het dorp was een bar waar de
biertap soms uit zichzelf begon te tappen. Waarschijnlijk de
geest van een oude klant die zelfs na zijn dood niet zonder bier
kon.

Er waren wel meer dorpjes aan de kust waar spookverhalen
werden verteld, maar Zwartbaai was vooral de laatste tijd de
plek met de meeste verhalen, en hopelijk zouden ze daar dus
de grootste kans hebben om zelf een spook te zien.

Gelukkig was iedereen op het forum het met de bestem-
ming eens geweest en uiteindelijk hadden vier leden, inclu-
sief Robert, zich voor de reis aangemeld. Buttkicker, Flower-
fairy en meisje467. Het was raar om voor het eerst hun echte
namen te horen tijdens de voorbereidingen van de vakantie:
Eddie, Anne en Linda. Robert was benieuwd hoe ze in het echt
zouden zijn.

‘Robert? Ben je klaar?’ Zijn moeder stond afwachtend in de
deuropening van zijn kamer. Ze had haar jas al aan en de au-
tosleutels in haar hand.

‘Ik kom eraan,’ mompelde hij, en hij bukte zich om zijn rug-
zak op te tillen en om te gespen. Hij veegde zijn halflange brui-
ne haren uit zijn gezicht en liep zijn slaapkamer uit. ‘Klaar,’
zei hij.
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Zijn moeder hoorde hem niet. Ze liep voor hem uit door de
huiskamer, ratelend over veiligheid onderweg. Sinds zijn va-
der was overleden, was Roberts moeder erg beschermend ge-
worden en hij had drie dagen op haar in moeten praten voor
ze hem toestemming had gegeven om naar Zwartbaai te gaan.
Tot zijn schrik had ze aanvankelijk voorgesteld om mee te
gaan, maar daar had hij niets van willen horen. Moeders lie-
pen alleen maar in de weg als je op spoken wilde jagen.

‘En niet met vreemde mensen praten,’ zei ze, terwijl ze de
gordijnen in de keuken dichttrok. Ze dacht altijd dat er eer-
der ingebroken zou worden als de gordijnen open waren. ‘O,
en beloof je dat je elke dag gezond zult eten?’

‘Ja, hoor,’ zuchtte Robert.
Zijn moeder keek hem ontroerd aan, een traan glinsterend

in haar oog, en zette de stem op die Robert altijd haar ‘klei-
nekindjesstem’ noemde. ‘O, wat word je toch snel groot!’ Ze
boog zich voorover om hem een kus te geven, en Robert
sprong gauw opzij.

Gelukkig leek ze niets te hebben gemerkt en ze wandelde
door de keuken naar de achterdeur, onzin uitkramend over
hoe het niet lang meer zou duren voor hij een vriendinnetje
had.

‘Kun je trouwens even de tv uitzetten?’ vroeg ze over haar
schouder. ‘Dan zet ik de auto voor de deur.’

Robert knikte en liep met zijn rugzak om naar de huiska-
mer. De televisie stond meestal de hele dag aan omdat zijn
moeder het anders zo stil vond in huis.

Hij pakte de afstandsbediening van tafel en wilde net de tv
uitzetten, toen hij opeens een woord hoorde vallen dat zijn
aandacht trok: Zwartbaai. Hij liet de afstandsbediening zak-
ken en keek geïnteresseerd verder.

Er werd een of andere professor geïnterviewd die blijkbaar
een geweldige vondst had gedaan in Zwartbaai. Robert zette
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de tv wat harder toen hij zijn moeder van buiten zijn naam
hoorde roepen.

‘Het boek is van onschatbare culturele waarde,’ zei de pro-
fessor enthousiast terwijl hij over de rand van een klein bril-
letje naar de interviewer keek.

‘Maar het is ook veel geld waard, nietwaar?’ vroeg de inter-
viewer op verveelde toon die aangaf dat hij liever een of an-
dere sexy popster zou interviewen.

De professor knikte. ‘Het is met goud en edelstenen besla-
gen. Een echte schat.’

‘De opgraving is betaald door graaf Oostwoud. Is hij nu de
eigenaar van het boek?’

‘Nee, we zijn de graaf erg dankbaar voor zijn steun, maar
alles wat tijdens de opgraving wordt gevonden, is eigendom
van de universiteit. Het boek zal uiteindelijk zijn weg naar het
museum voor oudheden vinden.’

Het beeld schakelde nu over naar een goed uitziende, zon-
gebruinde man met een stoppelbaard en golvende, lichtbrui-
ne haren waarin grijze strepen te zien waren. Hij zag eruit als
een rockster die er alles aan deed om jong te blijven lijken. De
man stapte uit een vliegtuig waarop in grote letters Oostwoud
Airlines stond.

‘Graaf Oostwoud, de beroemde miljonair en weldoener, ar-
riveerde vanochtend op zijn eigen privé-vliegveld,’ vertelde
de stem van de nieuwslezer. ‘Hij is zojuist teruggekeerd uit
Zwitserland, waar hij voor de vierde keer het wereldkam-
pioenschap snowboarden won.’

De graaf glimlachte breed naar de camera. Zijn tanden wa-
ren witter dan de Zwitserse sneeuw. ‘Vanzelfsprekend gaat
het boek naar het museum,’ zei hij. ‘Het gaat mij niet om
schatten, maar om de kansen die mijn projecten bieden aan
veelbelovende jongeren.’

Hij gaf de blonde vrouw die hem interviewde een gladde
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knipoog. ‘Ik heb zelf goud genoeg, maar ik voel me pas echt
rijk als ik mijn stempel op de toekomst kan drukken. De jeugd
heeft die toekomst. Ik…’

‘Robert!’ gilde zijn moeder vanuit de hal. ‘We moeten nu
vertrekken!’

Robert zuchtte en zette de tv uit.
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Hoofdstuk 3

Eddie, Anne en Linda

De auto reed door een groen landschap vol glooiende weilan-
den. Het was een mooie, zonnige ochtend en Robert zou zich
veel beter hebben kunnen ontspannen als zijn moeder niet
aan één stuk door had zitten kletsen.

Hij was een beetje nerveus vanwege de steeds dichterbij ko-
mende ontmoeting met de forumleden. Robert ging niet zo
veel om met andere kinderen, die hem meestal maar een rare
vonden. Deze vakantie zou vast anders worden, omdat ze nu
allemaal ‘raar’ waren. Toch was hij zenuwachtig. Ze hadden
dan wel alle vier dezelfde hobby, maar zouden ze verder met
elkaar op kunnen schieten?

Hij wierp een blik uit het autoraam naar de voorbijglijden-
de weilanden en las verder in zijn boek. Hij had afleiding no-
dig. Zijn moeder had niet eens door dat hij aan het lezen was.
Terwijl ze een erg oninteressant verhaal vertelde over een tan-
te van de buurvrouw van iemand die Robert helemaal niet
kende, verdiepte hij zich in de vele spookverhalen die in
Zwartbaai werden verteld. Spookhonden, koetsen met vurige
paarden en hoofdloze ruiters. Allemaal lang geleden gebeurd,
natuurlijk. Robert was dol op dit soort verhalen, maar ge-
loofde ze lang niet allemaal. Een van de eerste dingen die je
leerde als je veel over spoken las, was dat veel van deze oude
verhalen in ieder dorp werden verteld. Alleen de plaatsnamen
veranderden.

Waar Robert vooral in geïnteresseerd was, waren de wat
nieuwere verhalen. Spoken die gezien waren door mensen die
nog steeds leefden, of waar zelfs foto’s van waren gemaakt.
Zwartbaai had van beide meer dan genoeg de laatste tijd. Ro-
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berts knipselmap zat er vol mee. Een late wandelaar had be-
weerd dat hij een witte schim vanuit de zee het strand op had
zien glijden, en een vroege toerist had een foto gemaakt van
talloze kleine witte bolletjes die om de ruïne van de oude ab-
dij zweefden. ‘Orbs’ noemden spokenjagers die bolletjes. Je
kon ze niet met het blote oog zien, maar ze verschenen soms
op foto’s en sommige onderzoekers dachten dat het geesten
waren.

Hij legde het boek in zijn schoot en keek weer naar de wei-
landen, waarin zo nu en dan een kudde schapen te zien was.
Zijn moeder praatte over het schoolrapport van het nichtje
van de buurvrouw.

Robert probeerde te bedenken waarom er de laatste tijd zo
veel spoken werden gezien in Zwartbaai, maar hij gaf het al
snel op. Misschien was er wel helemaal geen reden. Met spo-
ken wist je het maar nooit.

Roberts moeder parkeerde de auto op de kleine parkeerplaats
vlak naast het treinstation van Zwartbaai, waar Robert met de
anderen had afgesproken. Samen tilden ze de rugzak uit de
kofferbak en hingen hem om Roberts schouders.

Robert keek zenuwachtig rond. Het was niet druk op het
station en er was niemand te bekennen die ook maar in de ver-
te op de foto’s leek die de forumleden hadden uitgewisseld.

Het weer was prachtig. De zon stond hoog aan de hemel en
zeemeeuwen cirkelden boven hun hoofden, vechtend om de
etensresten die toeristen op de parkeerplaats hadden neerge-
gooid. Van het dorp zelf kon hij nog niets zien. Dat lag een
paar honderd meter verderop, beneden in de vallei. Hij adem-
de diep de frisse zeelucht in.

Sommige mensen zouden het misschien raar vinden om
met zulk mooi zomerweer op spokenjacht te gaan, maar Ro-
bert had vaak genoeg gelezen dat je spoken net zo goed kon

18

9147_Vloek Zwartbaai  14-09-2009  10:24  Pagina 18



zien in de zomer als in de winter. Het voordeel van de winter
was natuurlijk wel dat de nachten langer waren, maar ze had-
den geen zin gehad om nog zo lang te wachten. En, zoals Ro-
bert op het forum had gezegd: er werden vaak genoeg spoken
gezien bij daglicht. Al kon je er overdag natuurlijk nooit ze-
ker van zijn of je een spook zag of een mens van vlees en bloed.
Spoken waren niet altijd doorzichtig.

‘Heb je genoeg sokken bij je?’ vroeg zijn moeder opeens.
‘Mam…’ zuchtte Robert. ‘Hou nou eens op. Ik ben geen

kleuter meer.’ Hij keek onrustig om zich heen en hoopte dat
zijn moeder zou vertrekken voor de anderen aankwamen.

Op dat moment reed een enorme vrachtwagen hard toe-
terend de parkeerplaats op. De mensen die net het station uit
kwamen, verdwenen hoestend in een dikke wolk uitlaatgas.
Met piepende remmen stopte de wagen vlak voor Robert 
en zijn moeder, wiens mond wijd openstond van schrik. 
Een deur zwaaide open aan de passagierskant en een jon-
gen sprong de vrachtwagen uit. Robert herkende hem met-
een.

Het was Eddie, of ‘Buttkicker’ zoals hij zich op het forum
noemde. Hij was iets kleiner dan Robert, maar steviger ge-
bouwd. Zijn lichtbruine haren stonden alle kanten op en hij
zag eruit als een soort houthakker met zijn rode geruite over-
hemd en zwarte legerkisten. Om zijn schouder hing een le-
gergroene zak waar onmogelijk genoeg in kon zitten voor een
vakantie van een week. Hij zwaaide omhoog naar de vracht-
wagen, en de dikke man achter het stuur toeterde een keer
flink.

‘Mazzel!’ riep Eddie, en hij draaide zich naar Robert toe.
Terwijl de vrachtwagen met een hoop lawaai wegreed, vol

afgrijzen nagestaard door Roberts moeder, keken de twee jon-
gens elkaar aan.

‘Robert?’ vroeg Eddie.
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Robert stak zenuwachtig zijn hand uit. ‘Klopt.’
Ze schudden elkaar de hand.
Robert voelde zijn gezicht langzaam rood worden toen hij

zijn moeder naar hen voelde kijken. Waarom was ze nou zo
lang blijven staan? Ze kuchte ongeduldig.

‘Eh… Eddie, dit is mijn moeder,’ mompelde hij verlegen.
‘Gaat die ook mee?’ vroeg Eddie, zonder zijn hand uit te ste-

ken naar Roberts moeder.
Robert kon wel door de grond zakken. Hij zag zijn moeder

fronsen en besloot snel in te grijpen.
‘Mam, we moeten nu de anderen ophalen op het station,’

zei hij snel. ‘Bedankt voor het brengen.’
Zijn moeder bleef even afkeurend naar Eddie staan kijken

en keek toen Robert weer aan. ‘Heb je wel genoeg schoon on-
dergoed bij je?’ vroeg ze.

Vanuit zijn ooghoek zag Robert hoe Eddie probeerde zijn
gezicht in de plooi te houden.

‘Ja, meer dan genoeg,’ mompelde hij, terwijl hij zijn moe-
der zachtjes naar de auto begon te duwen voor ze hem nog
meer voor schut kon zetten. Achter zijn rug hoorde hij Eddie
nu zachtjes grinniken.

Zijn moeder stapte in de auto. Ze zag eruit alsof ze ieder
moment in tranen kon uitbarsten. Het was precies dezelfde
gezichtsuitdrukking die ze maandenlang had gehad nadat
zijn vader was gestorven.

‘Nou, tot over een week!’ zei Robert snel, en hij wilde al weg-
lopen. Even aarzelde hij, toen boog hij zich snel voorover en
gaf haar een kus op haar wang. ‘Maak je maar geen zorgen,’
zei hij zachtjes. ‘Er zal echt niks gebeuren. Ik zal heel voor-
zichtig zijn.’

Even glimlachte ze naar hem. Toen draaide hij zich om en
liep in de richting van het station.

‘Tot ziens, mevrouw!’ riep Eddie. ‘Maakt u zich maar geen

20

9147_Vloek Zwartbaai  14-09-2009  10:24  Pagina 20



zorgen, ik zal er goed op letten dat hij elke dag een verse on-
derbroek aantrekt!’

Even later zaten Robert en Eddie samen op een bankje in
het station. Het was een erg klein stationnetje met maar twee
sporen, dus ze hoefden niet zo goed op te letten. De meisjes
zouden ieder moment aan kunnen komen en het was erg
moeilijk om ze te missen.

Eddie zat onderuitgezakt op de bank en gooide stukjes van
een chocoladereep naar de duiven die zich om hen heen had-
den verzameld.

Ze hadden nog niet veel tegen elkaar gezegd. Robert was
een beetje dichtgeklapt door het gedrag van zijn moeder. Ze
probeerde hem keer op keer te dwingen om wat meer met an-
deren om te gaan, en zette hem dan telkens weer voor schut.

Op de Raadseljacht-website kon hij met anderen praten zon-
der ze aan te hoeven kijken. Dat was een wereld waarin zijn
moeder de weg niet wist en waarin Robert meetelde. Op zijn
forum had iedereen respect voor hem. Hij was nog steeds een
beetje kwaad omdat ze zelfs dat bijna had verpest, ook al wist
hij dat ze het eigenlijk goed bedoelde.

‘En? Heb je al een spook gezien?’ vroeg Eddie terwijl hij het
laatste stukje chocola in zijn mond stopte.

Robert glimlachte en schudde zijn hoofd. ‘Nee, ik ben ook
nog maar net aangekomen. Ik ben nog niet in het dorp ge-
weest.’ Niet dat hij verwachtte dat de spoken hen om de oren
zouden vliegen zo gauw ze het dorp inwandelden, maar het
leken de juiste woorden om te zeggen.

‘Het eerste het beste spook dat ik zie, schop ik tegen zijn
kont,’ zei Eddie. Hij maakte een trapbeweging en de duiven
om hen heen fladderden met een wild geklapper van vleugels
op.

‘Je kunt een spook niet tegen zijn kont schoppen,’ zei Ro-
bert. ‘Je voet zou er dwars doorheen gaan.’
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Eddie grijnsde en veegde een neergedwarrelde veer uit zijn
haar. ‘O ja, dat is waar ook.’

‘Dat heb ik je eigenlijk altijd al eens willen vragen,’ zei Ro-
bert voorzichtig, terugdenkend aan de vreemde uitspraken
die Eddie soms op het forum deed. ‘Waar heb jij alles geleerd
wat je over spoken en zo weet?’

Hij kon zich niet voorstellen dat Eddies rare ideeën uit boe-
ken kwamen.

Eddie grijnsde. ‘Films,’ zei hij. ‘Ik ben gek op griezelfilms.’
Robert zuchtte en wilde hem net het verschil uitleggen tus-

sen films en echte spookverschijnselen, toen een trein met een
hoop gepiep en gerammel bij het perron tot stilstand kwam.

‘Daar zul je de meiden hebben,’ zei Eddie. Aan zijn toon te
horen had hij liever gehad dat hun groepje alleen uit jongens
zou bestaan.

Robert stond op en Eddie veegde zuchtend de chocola op
zijn handen af aan het bord aan de muur waarop ‘Verboden
de duiven te voeren’ stond.

De deuren van de trein gingen open en een zwerm toeris-
ten kwam de trein uitgestroomd, sommigen met surfplanken
onder hun arm. Het waren vooral jongeren, die op de disco’s
afkwamen die de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de
grond waren geschoten in het dorp. Zwartbaai was populair
vanwege de wilde feesten die er werden gegeven en het strand
dat de hele zomer vol lag met zongebruinde lijven. Niet één
van die toeristen was waarschijnlijk geïnteresseerd in de eeu-
wenoude geschiedenis van het dorp en de vele spookverhalen
die er werden verteld.

‘Robert en Eddie?’
De jongens keken om en zagen twee meisjes op hen af lo-

pen. Ze herkenden hen meteen van hun foto’s.
Linda was een onopvallend meisje met zandkleurig haar

dat als droog stro om haar hoofd hing en lichte sproeten over
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