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Wij zijn piraten!
Op een dag hoort Michiel kabaal buiten.

Als hij gaat kijken, gelooft hij zijn ogen niet.

Naast hun huis staat een houten bouwwerk.

Het lijkt wel een schip.

Maar dat is nog niet eens het vreemdste.

Zijn nieuwe buren zijn namelijk piraten!
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Nieuwe buren

Michiel ligt in bed.

Hij is boos.

Morgen begint de vakantie.

Dat is meestal fijn.

Maar dit jaar niet.

Maarten is verhuisd.

Maarten was zijn vriend.

Nu heeft hij niemand om mee te spelen.

Michiel heeft niets meer van hem gehoord.

En op vakantie gaan ze ook niet.

Zijn vader heeft het druk op zijn werk.

Michiel sluit zijn ogen.

En trekt de deken over zijn hoofd.

Alles is stom.

Het is midden in de nacht.

Michiel schrikt wakker.

Het stormt.

Hij hoort de donder en de wind.

De bliksem flitst.

Opeens is zijn kamer verlicht.

Maar Michiel draait zich om.

Hij slaapt verder.

Hij is gewend aan onweer.



8

Hij woont al lang aan zee.

Daar kan het flink stormen.

Het is ochtend.

Michiel wordt wakker van de zon.

De storm is weg.

Michiel doet alsof hij de zon niet ziet.

Het kan hem niets schelen.

Die zon.

Hij steekt zijn tong uit.

Naar de zon.

Hij trekt de deken over zich heen.

Maar hij is niet moe.

Hij begint het warm te krijgen.

Het zweet loopt van zijn hoofd.

‘Nee,’ zegt hij.

‘Het is geen zomer!’

Hij probeert te blijven liggen.

Maar hij krijgt geen lucht.

Boos gooit hij de deken van zich af.

Hij springt uit bed.

En loopt naar het raam.

Naar het gordijn.

Om het verder dicht te trekken.

Dat zal die zon wel leren!



9

Hij pakt het gordijn ...

En kijkt even naar buiten.

Naast zijn huis ligt een stuk grond.

Dat was leeg.

Maar nu is het niet meer leeg.

Er wordt gewerkt.

Nieuwe buren!

Waar komen die vandaan?

Overal liggen planken.

Er staan grote kisten.

Iemand is aan het graven.

Een greppel.

Om het nieuwe huis heen.
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Een piraat en een landrot

Michiel kleedt zich aan.

Hij loopt de trap af.

Alles is stil in huis.

Zijn ouders slapen nog.

Later gaan ze naar hun werk.

Michiel is dan de hele dag alleen.

Gelukkig is hij oud genoeg.

Zijn straat ligt in een rustige buurt.

Er gebeurt nooit iets.

Jammer.

Maar nu gebeurt er iets!

Hij loopt naar buiten.

De wind blaast in zijn gezicht.

De straat staat vol dure huizen.

Het is een deftige straat.

De beste straat van Zandwijk.

Dat zegt Michiels vader altijd.

Daar is Michiel het niet mee eens.

Er wonen geen andere kinderen.

Dus het is er erg saai.
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Hij loopt naar het huis van de buren.

Wat ziet dat er raar uit!

Het huis is gemaakt van planken.

Er loopt een greppel omheen.

Met een plank als brug.

In de greppel ligt een slang.

Er stroomt water uit.

Het lijkt wel de gracht van een kasteel!

‘Hoi buurman!’ hoort hij.

Hij ziet een jongen staan.

Die is even oud als Michiel.

Maar hij ziet er heel anders uit.

Hij draagt een broek met rafels.

En om zijn hoofd zit een rode doek.

Hij lijkt wel een piraat!

‘Hoi,’ zegt Michiel verlegen.

Hij wijst naar het huis.

‘Woon jij hier?’

De jongen knikt.

‘Ik ben Billie,’ zegt hij.

Michiel knikt ook.

‘Ik ben Michiel,’ zegt hij.

‘Waar komen jullie vandaan?’

Billie wappert met zijn hand.
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Naar de zee.

‘Daar ergens,’ zegt hij.

Michiel kijkt naar de doek om Billies hoofd.

‘Waarom heb je rare kleren aan?’ vraagt hij.

‘Ben je piraatje aan het spelen?’

‘Piraatje spelen?’ vraagt Billie verbaasd.

‘Wat is dat?’

Michiel denkt dat het een grapje is.

Maar Billie kijkt ernstig.

‘Doen alsof je een zeerover bent,’ zegt Michiel.

‘Rare spelletjes hebben jullie hier,’ zegt Billie.

‘Piraatje spelen ...

Nee, ik speel landrotje!’

Hij gaat net zo staan als Michiel.

‘Wat doe je nou?’ vraagt Michiel.

‘Wat doe je nou?’ zegt Billie.

‘Doe niet zo flauw,’ zegt Michiel.

‘Ik doe niet ...’ begint Billie.

‘Ik bedoel: doe niet zo flauw.’

Hij lacht.

‘Landrotten spelen hier piraatje.

Dus dan speel ik landrotje.

Want ik ben een piraat.’

Michiel kijkt hem verbaasd aan.

‘Een piraat?’ vraagt hij.
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