
De ‘Charlie Charlie Challenge’ waarbij een geest wordt opgeroepen, is razend populair onder tieners.

Christelijke scholen en deskundigen waarschuwen voor ‘het nieuwe glaasje draaien’.

Kampen

Met een vel papier en twee potloden een geest oproepen die vragen beantwoordt. Dat klinkt voor veel tieners spannend. De potloden liggen
kruiselings over elkaar heen en zouden bewegen als je de geest van Charlie raadpleegt.

De ‘Charlie Charlie Challenge’ ging na Pinksteren wereldwijd rond op sociale media. Online verschenen honderden filmpjes waarin Charlie
wordt uitgetest. De meeste bloggers en Youtube-filmpjes steken de draak met het fenomeen. Maar er zijn ook filmpjes, met miljoenen hits in
een paar dagen, waarin het potlood op mysterieuze wijze begint te bewegen.

De ‘uitdaging’ houdt de gemoederen bezig onder scholieren. Op internet staan verhalen over leerlingen die het op school uitprobeerden, waarna
de hele klas ‘geschrokken’ het potlood zag bewegen. ‘Dat kan als gevolg hebben dat kinderen angstaanvallen krijgen, in bed plassen of
nachtmerries krijgen’, zegt Robert Doornenbal, docent occultisme aan de Christelijke Hogeschool Ede. Diverse christelijke scholen ondernamen
de afgelopen dagen actie tegen ‘de nieuwste vorm van geesten oproepen’, zoals Karel Eschbach schreef in een waarschuwend bericht aan
ouders. Hij is directeur van de gereformeerde scholengemeenschap Gomarus in Leeuwarden en ziet de Charlie Charlie Challenge als ‘een
variant van het alom bekende glaasje draaien’. Sommige leerlingen uit Friesland zijn ‘angstig en onrustig geworden door ervaring met het
“spel” of door de geruchten eromheen’, aldus Eschbach.

Ook het Johannes Fontanus College in Barneveld, De Passie in Utrecht en de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen alarmeren ouders
over de rage. Bestuursvoorzitter Johan van Putten van het Pieter Zandt zegt dat ‘enige leerlingen het spel kennen en argeloos spelen’. Om
hoeveel jongeren het precies op die school gaat, is onduidelijk. Gisteren kwam de zaak voor het eerst ter sprake. Maar er is in ieder geval
‘genoeg aanleiding de zaak op scherp te stellen’. Docenten en medewerkers van de school zijn op de hoogte gebracht van de hype. ‘Het gaat
niet om een ongevaarlijk spelletje, maar een occult verschijnsel.’ De reformatorische school overweegt een aangepaste dagopening, al wil het
de aandacht niet overdrijven. ‘Misschien roept dat juist een fascinatie op. We bespreken het op een gedoseerde manier.’

Occultismedeskundige Doornenbal sluit daarop aan. ‘Mensen moeten niet nodeloos bang of nieuwsgierig worden gemaakt. Zo’n hype is snel
weer over. Maar de andere kant: het is mogelijk geesten op te roepen, dat gebeurt al duizenden jaren. Het ouijabord van waarzeggers is het
meest bekende fenomeen.’

En het ruime aanbod op sociale media? Van Putten: ‘Natuurlijk maken we ons daar zorgen om, tegelijkertijd denken wij dat de macht van het
kwaad niet opweegt tegen de macht van het goede waarin Jezus zichtbaar is.’

Volgens de meeste media is ‘de geest Charlie’ al langer bekend, maar nu pas via sociale media een hype geworden. De meest hardnekkige
legende gaat over het Mexicaanse jongetje Charlie, die zichzelf doodde en wiens geest tieners nu de stuipen op het lijf jaagt. Maar
woordvoerders in Mexico zeggen nog nooit gehoord van de geest Charlie te hebben gehoord.

Robert Doornenbal durft ondanks zijn kennis over zwarte magie geen verklaring te geven waarom het verschijnsel de ene keer wel en de andere
keer niet lijkt te werken. ‘Maar ik weet ook niet óf je dat als mens kunt weten. Je kan speculeren dat het met een bepaalde mate van openheid te
maken heeft. Gebed tot God geeft ook niet altijd meteen een duidelijk antwoord.’ <
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