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nieUWe BUren

Het was avond en Michiel kroop in bed.
Hij was boos.
Morgen was de eerste dag van de zomervakantie.

Eigenlijk zou dat fijn moeten zijn. Maar dit jaar was
alles anders.
Maarten, zijn beste vriend, was verhuisd. In het

begin had Michiel nog wel eens een sms’je van hem
gekregen, maar nu eigenlijk nooit meer. Dat
betekende dat Michiel niemand had om mee te
spelen deze zomer!
En alsof dat nog niet erg genoeg was, had zijn

vader vandaag slecht nieuws gehad. Ze konden dit
jaar niet op vakantie omdat hij het te druk had op
zijn werk.
Voor de eerste keer in zijn leven had Michiel

helemaal geen zin in de zomervakantie.
Misschien kon hij in bed blijven liggen tot school
weer begon. Niet dat hij het daar nou zo leuk vond,
maar dan verveelde hij zich tenminste niet zo.
Hij trok zijn laken tot zijn kin omhoog en sloot zijn

ogen.
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Midden in de nacht werd Michiel wakker. Buiten
klonk een ongelooflijk lawaai. Het stormde. Hij
hoorde donder en de wind die vanaf zee over de stad
blies. Ineens werd zijn hele kamer verlicht door de
bliksem.
Maar Michiel was niet bang van onweer. Hij

woonde al zijn hele leven aan zee en het stormde
hier wel vaker. Hij deed zijn ogen dicht en sliep
verder.

De volgende ochtend werd hij wakker van de zon, die
tussen zijn gordijnen door naar binnen probeerde te
schijnen. Zo te horen was de storm voorbij. 
Maar Michiel deed net alsof hij de zon niet zag.

Dat het zomer was, en dat de zon heerlijk warm
scheen, wilde hij niet weten. Het kon net zo goed
winter zijn. Hij stak zijn tong uit naar het zonlicht en
trok het laken over zich heen.
Maar hij was niet moe, en al snel werd het

snikheet onder het laken. Het zweet gutste van zijn
voorhoofd.
‘Nee,’ mompelde hij nors, ‘het ís geen zomer. Het

is winter!’
Michiel probeerde stug te blijven liggen, maar hij

kreeg bijna geen lucht meer. Boos gooide hij het
dekbed van zich af en sprong uit bed. Hij liep naar
het raam om de gordijnen beter dicht te trekken.
Misschien zou dat die vervelende zon buiten
houden!
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Terwijl hij de gordijnen vastgreep, wierp hij een
boze blik naar buiten. Zijn slaapkamer lag aan de
zijkant van het huis en keek uit over het land van de
buren. Die waren een tijdje geleden verhuisd en hun
oude huis was afgebroken. Michiel had een paar
weken uitgekeken op een kale zandvlakte. Maar nu
leek het erop dat de nieuwe buren eindelijk
begonnen waren met het bouwen van hun huis. 
Waar waren die nou zo snel vandaan gekomen?

Toen Michiel naar bed ging, was er nog niets te zien
geweest!
Hij hoorde het geluid van timmeren en zagen en

overal lagen planken. Hier en daar stonden grote
houten kisten, sommige open en sommige dicht.
Rondom de muren was iemand druk bezig een
greppel te graven.
Michiel gaf het op. Het was veel te warm om te

slapen. Bovendien was hij nieuwsgierig geworden
naar de nieuwe buren. Hij kleedde zich aan en liep
naar beneden. 
Alles was nog stil in huis. Zijn ouders konden

ieder moment opstaan om naar hun werk te gaan.
Michiel zou de hele dag alleen thuis zijn. Gelukkig
vonden ze hem daar oud genoeg voor. De
Geraniumstraat lag in een rustige buurt, en Michiel
was eraan gewend om alleen te zijn.
Hij liep naar de voordeur en wandelde naar buiten.

De zeewind blies in zijn gezicht. De straat van
Michiel keek uit over het strand en de zee. Volgens
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zijn vader zou iedereen wel in de Geraniumstraat
willen wonen en was het daarom zo’n chique buurt.
Maar van Michiel mocht zijn straat best wat minder
deftig worden. Er gebeurde nooit iets leuks en er
woonden helemaal geen kinderen.
Hij liep de stoep op en keek naar het bouwterrein

van de buren. Wat zag dat er raar uit! Er werd
helemaal niet gemetseld, maar het huis werd
gebouwd van planken die er allemaal oud en
verweerd uitzagen. Ergens tussen de houten wanden
hoorde hij iemand zingen. Over de greppel, die om
het hele huis liep, was een loopplank gelegd. Er hing
een tuinslang in de greppel, waar water uit stroomde.
Het leek wel de slotgracht van een kasteel!
‘Hoi, buurman,’ zei opeens een stem naast hem.
Hij keek opzij en zag een jongen naast zich staan.

Hij was ongeveer even oud als Michiel, droeg een
korte broek met een gestreept t-shirt en om zijn
hoofd was een rode zakdoek geknoopt. Hij leek wel
een piraat...
‘Hoi,’ zei Michiel. Hij keek de jongen even

twijfelend aan. ‘Ben jij hier komen wonen?’
De jongen knikte. ‘Ik ben Billy.’
Michiel knikte ook maar eens. ‘Ik ben Michiel.’
Even keek hij onwennig om zich heen. Hij wist

niet zo goed wat hij moest zeggen.
‘Waar komen jullie vandaan?’ vroeg hij nadat ze

een paar minuten naar het rare huis hadden staan
kijken.

10



Billy wapperde met zijn hand naar de zee. ‘Daar
ergens,’ zei hij.
Michiel keek nog eens naar de zakdoek om het

hoofd van de jongen.
‘Waarom heb je van die rare kleren aan?’ vroeg hij.

‘Ga je soms piraatje spelen?’
Billy keek hem vragend aan. ‘Piraatje spelen? Wat

is dat?’ vroeg hij.
Michiel dacht even dat hij een grapje maakte,

maar hij keek erg serieus. ‘Net doen alsof je een
piraat bent,’ zei hij. ‘Dat heet piraatje spelen!’
‘Wat een rare spelletjes hebben jullie hier,’ zei

Billy hoofdschuddend. ‘Piraatje spelen! Nee, ik denk
dat ik jongetje ga spelen.’ En hij ging vlak naast
Michiel staan, in precies dezelfde houding.
‘Wat doe je nou?’ vroeg Michiel verbaasd.
‘Wat doe je nou?’ herhaalde Billy.
‘Doe niet zo flauw,’ zei Michiel.
‘Ik doe niet... Ik bedoel: doe niet zo flauw,’ zei

Billy. Toen lachte hij. ‘Als jongetjes hier piraatje
spelen, dan speel ik jongetje. Want ik ben een
piraat.’
Michiel keek hem verbaasd aan. ‘Wat? Een

piraat?’
Billy knikte en keek verveeld om zich heen.
Michiel lachte. ‘Ik geloof er niks van.’
‘Mij best,’ zei Billy. Hij haalde zijn schouders op.
Op dat moment hoorde Michiel iemand zingen

vanaf het dak van het vreemde huis.
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