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Het oma-komplot 

 

‘Dat krijg ik niet naar binnen,’ zei hij. ‘Natuurlijk wel,’ zei mevrouw Jinks. Maar ze klonk niet 

overtuigd. ‘Nietwaar! Snapt u het dan niet? Ze doet het expres. Ze heeft allemaal dingen 

uitgezocht die ik niet kan uitstaan en die zet ze me voor omdat ze weet dat u me zal dwingen om 

het op te eten. Het is om me te treiteren!’ 

‘Joe, je krijgt een draai om je oren als je zo door gaat.’  

‘Waarom gelooft u me toch niet?’ Het hele gesprek was op fluistertoon gevoerd, maar die laatste 

woorden kwamen fel en rauw uit zijn keel. ‘Ze haat me!’  

‘Ze houdt van je. Ze is immers je oma? 

Toen kwam oma terug uit de keuken met een paar vergeelde papieren servetjes. ‘Nog niet 

begonnen?’ vroeg ze schor terwijl ze Joe grijzend aankeek.i 

De ouders van Joe hebben niet veel aandacht voor hem. Zijn leven is saai. Hij verzint allemaal 

manieren om aan zijn leven te ontsnappen, maar hij is nog maar twaalf jaar. Als hij groter zou zijn, 

was het allemaal veel eenvoudiger. Gelukkig heeft hij mevrouw Jinks. Zij zorgt voor Joe. Hij kan 

ook goed opschieten met meneer Lampe, de tuinman. Joe heeft een hekel aan zijn oma. Ze laat 

hem altijd vieze dingen eten en ze ziet eruit als een monster. Het leven van Joe verandert volledig 

als zijn oma voor hem komt zorgen. Zijn ouders gaan op vakantie en hij is overgeleverd aan de 

grillen van oma. Wat is oma toch van plan en waarom wil ze toch steeds weten of hij genoeg 

enzymen eet? 

Dit is een geweldig griezelverhaal. Het taalgebruik is duidelijk en beeldend. De schrijver schrijft zo 

beeldend, dat je het helemaal voor je ziet.  Er zit veel humor in het boek. Natuurlijk gebeuren er 

dingen die helemaal niet kunnen, maar de manier waarop het is geschreven doet je bijna twijfelen. 

Het boek is ook spannend en heeft snelheid. Het is een aanrader voor een ieder, die van 

griezelverhalen houdt. Jouw oma is waarschijnlijk heel lief of lijkt dat maar zo? 

Anthony Horowitz is een Britse kinderboekenschrijver. Daarnaast schrijft hij boeken voor 

volwassenen en verhalen voor de televisie. Op de Nederlandse televisie wordt Midsomer Murders 

uitgezonden; dit is van zijn hand.ii In 1995 kreeg hij voor dit boek de Boekenwelp. De jury schreef 

over dit boek: ‘Dit horror-verhaal-voor-de-jeugd bevat alle bekende Horowitz-ingrediënten: 

absurde situatie-humor, onwaarschijnlijke personages, flitsende vaart, ongebreidelde fantasie, een 

waterdichte plot en hilarische beschrijvingen. Puur leesplezier voor jonge griezelfanaten.’iii 
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