
Aaibaar en dienstvaardig trekt Belle, 
Danikaantje en zorgzame moeder, als een 
ware onbevreesde amazone op strooptocht 
doorheen Vlaamse huiskamers om te strijd 
aan te binden met oprukkend stof. De plumeau 
in de hand gekluisterd, kijkt ze tegelijkertijd 
met een eigenzinnige bril overvol levenszin de 
wereld in.  

De slotgraaf van Halloween
Er lag eens… een geweldig dampende 
drol op de stoep pal voor mijn voordeur. 
Ik maak er altijd een hardnekkig punt van 
om het voetpad voor mijn woonst tot een 
toonbeeld van ijverige burgerzin te maken, 
maar in de aanloop naar Halloweennacht 
kwam het naderend onheil die namiddag 
me zelfs tot aan mijn deur tegemoet. Als 
je in een verstedelijkte omgeving woont, 
komt de vuiligheid je af en toe stevig 
tegen. Van blikjes bier tot half afgevreten 
frietzakjes, altijd feest voor onze deur. 
Toen café De Pittige Poedel een beetje 
verder nog op volle toeren draaide was het 
vertier vaak nog groter. Niet zelden vond 
ik ’s morgens tussen mijn krant een of 
ander menselijk vocht of een uitgedoofde 
sigarettenpeuk die straalbezopen 
passanten de voorgaande nacht in mijn 
brievenbus dropten. Ooit presteerde 
het een of andere flurk om twee van 
mijn paarse geraniums te pikken en een 
tuinkabouter in de plaats te zetten. Zo’n 
bloot pornokaboutertje met zijn zizi in de 
aanslag in plaats van een tuinhark, een 
tactloze trofee ongetwijfeld meegegrist op 
een van die fameuze stripteaseavonden in 
De Poedel. Het café sloot enige tijd geleden 
voorgoed de deuren en sindsdien ligt mijn 
voorgevel er heel wat welvoeglijker bij. 
Tot nu. ‘Amai, da’s ne schone gedraaide! 
En dat is nie van nen hond, zenne!’  Mijn 
buurvrouw Mariette heeft graag over 
alles een mening en vaak is die gelinkt aan 
haar eigen ruime levenservaringen. ‘Mijne 
Casimir zaliger kon er vroeger ook zo’n 
mooie leggen. Zijne pièce de résistance 
was er enen in de vorm van nen Eiffeltoren 
en…’ Terwijl Mariette doortaterde, dwaalde 
mijn blik af naar de overkant van de straat. 
Daar woonde onze overbuur meneer 
Grevens. Volgens Mariette was de man 
ooit een pompoenkweker en –verkoper. 
Hij liep over van liefde voor zijn vak én 
de marktbezoekers. Elke zaterdag stond 
hij samen met z’n vrouw de torenhoog 
opgestapelde pompoenen aan de 

marktstenen te slijten terwijl hij zich tijdens 
de Halloweenperiode steevast tooide in 
een of andere aaibare griezel om met zijn 
capriolen de verkoop van zijn waar extra 
onder de aandacht te brengen. 

Die bewuste Halloweenavond 30 jaar 
geleden hield hij weer een gesmaakte 
présence terwijl hij enkele voorbijgaande 
kinderen enig ontzag aanjoeg. Eén van 
de kinderen stommelde achteruit en 
bracht de pompoenenberg uit evenwicht 
waardoor zijn vrouw onder de tuimelende 
supervruchten terechtkwam en per direct 
van Sint-Pieter haar C4 kreeg richting 
eeuwige pompoenvelden. Meneer Grevens 
was ontroostbaar, zei sinds die dag vaarwel 
aan de wereld en trok zich terug in zijn 
woning om zich nooit meer te laten zien. 
Er werd gefluisterd dat zijn striemende 
verdriet zich jaar na jaar steeds dieper 
in zijn aangezicht nestelde waardoor hij 
zodanig afstotelijk werd dat hij enkel zijn 
bestaan nog op het jaarlijkse griezelfeest 
aan de wereld wilde kenbaar maken. En 
van dat gerucht had het alle schijn, want elk 
jaar weer op die dag werd zijn spookachtig 
verpauperde woning opgesmukt met 
heel wat griezelornamenten en tientallen 
verlichte pompoenen langs beide kanten 
van het ellenlange, vervallen tuinpad dat 
naar de akelige voordeur leidde. Ieder kind 
leek op dat moment meer dan welkom om 
te komen snoepen of schieten. De voordeur 
opende zich dan telkens onder luid geknars 
en de bezoeker werd tegemoet getreden 
door het hondje van meneer Grevens dat 
dan een mand vol snoep presenteerde. 
Schrompel, niet de meest eerbiedwaardige 
naam voor een hond, maar wel de meest 
toepasselijke, leek onder de vacht wel 
ooit enkele maten gekrompen te zijn met 
een gigantisch veloverschot tot gevolg. De 
belangstelling voor het jaarlijkse tafereel, 
zorgde voor een mooi schouwspel waarvan 
ik sinds enkele jaren niets wilde missen. 

Die avond posteerde ik mijn stoel weer 
voor het raam dat uitkeek op het spookslot. 
Met een wit wijntje en een zak paprikachips 
in de aanslag gluurde ik gespannen naar 
het gebeuren aan de overkant. De meest 
kleurrijke figuurtjes dwaalden stilaan door 
de straten, liepen af en aan en deden 
zich met zichtbaar genoegen tegoed aan 
de traktaties van Schrompel. Ik bleef 
gespannen het spektakel volgen als mijn 

man André naast mij post kwam vatten. 
De chips was ondertussen binnengewerkt 
en André kwam aanzetten met een 
pot droge worsten. Terwijl we beiden 
met onze saucissen aan het worstelen 
waren, doemden enkele onheilspellende 
puberfiguren in de straat op. Drie levende 
doden dachten zich helemaal met hun rol 
te vereenzelvigen door een whiskyfles 
te ledigen. De zwalpende tred die daarop 
volgde, leidden hen recht naar Schrompel. 
Straalbezopen en gierend van ongein 
rukten ze het mandje hardhandig uit zijn 
bek. Schrompel vloog de zombies naar de 
strot, kreeg prompt de whiskyfles tegen zijn 
berg vel gemept en bleef roerloos liggen. 
André en ik schoven stilletjes richting 
puntje stoel. Plots stokte het gejoel van de 
smiechten die verstomd in de richting van 
de deuropening gaapten. 
Terwijl alle wereldgeluiden even leken te 
verstommen, schuifelde de schaduw van 
een oude man richting portaal. Daar in 
de deuropening stond warempel meneer 
Grevens. De overlevering had duidelijk niet 
overdreven: zijn krijtwitte doorgroefde 
gelaat en opengesperde mond werden 
enkel overstemd door zijn priemende 
bloeddoorlopen ogen die het trio zombies 
vernietigd aankeken. Hij sjokte krijsend 
op hen af, zijn wandelstok dreigend hoog 
geklemd in zijn graatmagere skelethanden. 
In een reflex scharrelde zombie nummer 
3 een flinke pompoen van de grasmat 
en keilde die richting meneer Grevens. 
Getroffen door zijn grote liefde zeeg de 
man richting klinkerpad terwijl de gasten 
het op een lopen zetten. 
Ik verslikte me in mijn platgesjiekte worst, 
porde hoestend mijn man aan en brulde: 
‘André, ’t is ’t moment!’ We stoven naar 
buiten en bogen ons over de slachtoffers. 
Mijn man kreeg de verschrompelde hond en 
ik ondersteunde meneer Grevens. Terwijl 
beide zielen met het leven afrekenden, 
doofden alle lichten in de omgeving en 
dompelden zo het huis in zwijgzame 
rouw. De ziekenwagen en politiediensten 
kwamen snel ter plekke en wij dropen af 
richting huiswaarts. 

De volgende morgen kreeg ik het voorval 
niet uit mijn hoofd. Ik wilde mijn voetpad 
nog eens een veegbeurt geven en vond pal 
voor mijn deur drie vakkundig uitgesneden 
pompoenen met de vage, weeklagende 
gezichtstrekken van drie bekenden. 
Er lag een briefje naast waarop stond: 
‘Brand eeuwigdurend de zielen van deze 
kapoenen.’ 

Terwijl ik die avond zorgvuldig de kaarsjes 
aanstak en ze in de drie pompoenen 
plaatste, lichtten de tientallen omringende 
vruchten jammerend op om zich naast het 
tuinpad voor altijd de toorn van de slotgraaf 
te herinneren…
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