


Vanmiddag spelen Iris en Robin 
bij oma. 
Omdat het buiten hard regent, 
vervelen ze zich een beetje.
‘Mogen we op zolder spelen, oma?’ 
vraagt Iris.
’Ja hoor, dat mag wel,’ zegt oma, 
‘als jullie maar voorzichtig doen 
op de zoldertrap!’

De kinderen houden zich goed vast, 
als ze op de smalle trap naar 
boven klimmen.
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Het is donker op zolder. 
Robin schuift het gordijn van 
het kleine raam open, 
zodat ze wat kunnen zien. 
In het midden van de zolder 
staat een grote kist.
‘Kom, dan gaan we kijken wat 
daarin zit,’ zegt Robin nieuwsgierig.
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Samen duwen ze het zware 
deksel omhoog. 
De kist ligt vol met kleding en 
boeken. 
Ook vinden ze een trouwfoto 
van opa en oma.
‘Wat een mooie jurk,’ zegt Iris.
‘Ik vind die hoge hoed van opa 
veel leuker,’ zegt Robin.
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‘Hé kijk, hier is ie!’ roept Iris, terwijl 
ze opa’s hoge hoed uit de kist pakt.
Ze zet de hoed op Robins hoofd en 
onmiddellijk zakt die over zijn ogen. 
De kinderen moeten er hard 
om lachen.
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Robin zet de hoed snel af en Iris 
kijkt weer in de kist.
‘Ik zie iets wits onderin liggen,’ 
zegt ze.
‘Ik pak het wel,’ zegt Robin. 
Hij buigt zo diep over de rand van 
de kist, dat zijn benen boven de 
grond bungelen.
Wanneer hij omhoog komt, 
heeft hij oma’s sluier in zijn handen.
Iris zet de sluier op haar hoofd en 
ze schateren het uit.
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‘Ligt de trouwjurk er ook in?’ vraagt Iris.
Robin graait weer in de kist en heeft  
de jurk te pakken. 
Meteen wil Iris hem aantrekken. 
Maar eerst moet de sluier van  
haar hoofd. 
Ze gooit hem naast zich neer en doet 
de rits van de jurk open.
Maar dan gebeurt er iets vreemds.
‘Kijk daar… Kijk…, hij beweegt!’ 
Bibberend wijst Robin naar de sluier, 
die langzaam naar de hoek van de 
zolder schuift. Van schrik laat Iris 
de jurk uit haar handen vallen. 
Ze kijken elkaar aan en beginnen  
tegelijk te gillen.

 b
bril



Zo snel als ze kunnen, rennen ze 
naar de trap en nog sneller staan 
ze beneden.
‘Oma, oma, er zit een spook 
op zolder!’
Geschrokken vertellen ze oma 
het hele verhaal.
‘Maar ik duld geen spoken in mijn 
huis!’ zegt oma boos. 
‘Kom, we gaan het spook verjagen, 
pak allebei een pannendeksel en 
een grote lepel.’
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


