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Wat wil je worden? 

Juf klapt in haar handen. 
'Naar je plaats, de les begint.' 

ze pakt een krijtje. 
Op het schoolbord schrijft ze: 

'Mijn beroep is juf. 

Wat wil jij worden 

als je groot bent?' 
Ze kijkt de klas rond. 

'Wie weet het al?' 
'Ik', zegt Sanne. 

'Ik word dierenarts.' 

'Ik word bakker', zegt Mark. ~ 

'Lekker, man, elke dag koek!' 

'Koekenbakker!' zegt Alex. 
De klas lacht, en juf ook. 
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'En jij, Eefje?' vraagt ze. 

'Weet jij het al?' 

'0 ja', zegt Eefje. 
'Ik word vampier. 

Of weerwolf. 
. \ 

Maar ik denk vampier. -, __ ./ 

Lijkt me stoer.' 
'Vampier?' zegt juf. 
Vind je dat niet wat eng?'_ 
'Nee hoor', zegt Eefje. 
'Eng is leuk. 

Ik word geen dierenarts. 
Of bakker. 
En ook geen juf. 
Dat lijkt me zo saai. 

\ 

--

Ik maak alle mensen bang. 
Ik zet mijn tanden in hun nek. 
Gaaf lijkt me dat.' 
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'Pak allemaal je schrift', zegt juf. 
'En schrijf een mooi verhaal 

over wat je later wilt worden.' ~ -
Makkie, denkt Eefje. 

Waar is mijn pen? 

En ze begint: 
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'Ik word vampier. 
Ik sluip door de nacht. 

Als het dag is, 
slaap ik in mijn kist. 

Als het licht wordt, 
kruip ik weg in mijn hol. 

Ik drink bloed 
uit een theekopje. 
Soms eet ik een spin. 



Mijn huisdier is een vleermuis. 

Ik ben nergens bang voor. 

Alleen voor knoflook. 

Ik kijk naar griezelfilms. 

In een spiegel zie ik niks. 

Mensen zijn bang voor me. 
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Ze doen hun deur op slot. 

En de gordijnen dicht.' 
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Zo, klaar. 
Ze tekent er een vampier naast. 

Hij vliegt door de lucht. 

Zijn mond zit vol bloed, 

het druipt op de grond. 

'Wat een griezel', vindt juf. 

'Goed hè', zegt Eefje trots. 

. " 
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Een vampier op het schoolplein 

De klas speelt op het schoolplein. 

Eefje zit op een bankje. 

Ze eet haar brood. 

Een paar meisjes kijken naar haar. 

Eefje doet alsof ze hen niet ziet. 

Eén meisje loopt naar haar toe. 

Het is Kim. 



ze vraagt: 'Is het echt waar?' 
Eefje doet of ze haar niet snapt. 
'Wat?' 
Ze denkt: stom kind. 
'Wat je daarnet zei, in de klas?' 
'Dat ik vampier word? 
Ja, dat is waar.' 
Kim trekt haar neus op. 
'Poeh, geloof ik helemaal niks van. 
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Je kletst uit je nek, jij.' 

'Denk jij dat?' zegt Eefje. 

Ze kijkt Kim gemeen aan. 

Opeens springt ze overeind. 

Ze laat haar tanden zien: 'GRRR!' 

Kim gilt en stuift weg. 

Ver weg draait ze zich om. 



'Je hebt een fietsenrek, Eet/' 

'Niet lang meer, Kim/ 

En dan grijp ik je, grrr/' 

Eefje weet het nu zeker. 

Ze wordt vampier. 

Ze heeft er talent voor. 

\ 

' 
\ 

' 
\ 

'Os 
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De soep is klaar! 

Het is avond. 
Eefje zit aan tafel, onder de lamp. 
Ze leest in haar griezelboek. 
Het heet In de greep van de vampier. 
Mama kookt. 
'Zal ik helpen, Fien?' vraagt papa. 
'Liever niet', zegt mama. 
'Jij loopt alleen maar in de weg. 
Ik ben al bijna klaar. 
Dek jij de tafel maar, Hans.' 
Papa zet de borden neer. 

__ v 
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'Hoe was het op school?' 

'Leuk', zegt Eefje. 

'Ik heb verteld wat ik wil worden 

als ik groot ben. 

Vampier, net als in mijn boek.' 

'Stoer!' zegt papa. 

'Is daar een school voor? 

Een vampierschool?' 

Eefje zucht. 

'Nee pap, zo werkt dat niet. 

Je wacht tot een vampier je bijt. 

Zelf hoef je niks te doen.' 
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In de tuin is he t donker, 

met alleen wat lic.ht uit h et huis. 

\ ,Vat is dat? 

Een schaduw op de tuinmuur. 

Hij beweegt heel snel 

en is opeens weer verdwenen. 

'Wat is er, Eef?' vraagt papa. 

'Niks', zegt ze snel. 

Ze krijgt het heet. 

Haar trui prikt in haar nek. 

Wat heeft ze gezien, 

daar in de tuin? 

Klep, klep. 

Het kattenluik kleppert. 

Poes komt binnen . 
..... '. ") , 
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'De soep is klaar!' 

Mama tilt de pan van het fornuis. 
'Dat ziet er heerlijk uit', zegt papa. 
Mama schept op. 

'Ik hoop dat het smaakt. 

Snijd jij het stokbrood, Hans?' 
De soep is rood. 

'Ha!' roept Eefje. 

'Bloedsoep ! 
Daar hou ik van. 

Ik wil straks nog een bord!' 
Papa proeft. 
'Die bloedsoep smaakt naar tomaat.' 
'Ja', zegt Eefje. 
'Naar bloedtomaat, hmm! 
Er zit toch geen knoflook in, hè?' 
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Stappen op het dak 

Na het eten maakt Eefje haar huiswerk. 

Sommen, stom! 

Taal, stom! 

Was ze maar vast een vampier. 

Ze kijkt tv tot papa zegt: 'Naar bed!' 

(Mama is naar haar zangkoor.) 

Eefje neemt haar boek mee. 

Ze trekt haar nachthemd aan. 

Ze poetst haar fietsenrek. 

De maan schijnt door het raam. 

Hij staart haar aan als een boos oog. 

Ze rilt. 

In bed leest ze nog even. 

Haar boek is eng. 

Su-per-eng. 

Ze kruipt diep onder haar dekbed. 

Haar ogen vallen langzaam dicht. .. . 
I w ;/,~~ 

Opeens hoort ze een geluid. 'l-

Ze spitst haar oren. 

• l 
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voetstappen op het dak. 

Een steentje rolt weg. 

Gerommel, geritsel. 

Bij haar raam beweegt iets. 

ze ziet een lijkbleek gezicht, 
.. 

een gr11ns, 
tanden in het maanlicht. 

Ze gilt. 

' .• :;,1 . , . ... ~ 

I .. , . . l \ 
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'Liefje, wat is er?' 
Papa slaat zijn armen om haar heen. 
ze duwt haar gezicht in zijn trui. 

'Ik zag hem, papa. 
Hij keek door het raam. 

. , 
Het was een vampier. 
Papa geeft haar een kus. 
'Had je een nachtmerrie?' 

Eefje snikt. 
'Nee, ik zag hem echt. 

Of misschien ... 

Ik weet het niet.' 
Papa wacht tot ze niet meer huilt. 

Dan staat hij op. 
'Ik ben zo terug.' 

Eefje veegt haar tranen af. 
Het gaat wel weer. 
Daar is papa al. 

Hij heeft iets in zijn hand. 
Iets kleins. 
H·1 IJ egt het in het raamkozijn. 



'Een teentje knoflook?' 

'Ja', zegt papa . 
. 

'Knappe vampier 

die nu nog binnen komt. 

Slaap maar fijn, meisje. 

Wat wil je? 

Lampje uit, of liever aan?' 

'Liever aan', zegt Eefje. 

'Dacht ik al', zegt papa. 

Hij trekt de deur zachtjes dicht. 
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Eefje droomt 

Eefje draait zich op haar zij. 

Het is stil boven haar hoofd. 

Niemand op het dak. 

Geen geritsel, geen gerommel. 

Ze valt al snel in slaap. 

Ze droomt. 

Ze droomt dat ze een weerwolf is. 

Stoer! 


