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“Capitano heeft een Vikingschip! En wij 

mogen morgen met hem mee,” roept 

Harlekijn terwijl hij met wilde gebaren 

rondjes om Columbina heen danst. 

Columbina springt enthousiast op. “Een echt 

schip?” vraagt ze. “Natuurlijk is het een echt 

schip,” antwoordt Harlekijn. 

“En Pierrot mag ook mee.” 

Columbina loopt meteen naar boven en pakt 

haar koffer. Ze begint heel zorgvuldig wat 

spullen in te pakken. Harlekijn is achter 

haar aan gerend. Hij kijkt stilletjes naar wat 

ze doet. 

“Wat neem jij allemaal mee zeg?”

“Je moet goed voorbereid zijn op zee,” zegt 

Columbina. “Voor als er iets mis gaat. Je 

weet maar nooit. Dus neem ik water mee 

tegen de dorst en voedsel uit blik zodat we 

niet verhongeren. Ik heb ook zonnebrand 

voor als de zon te fel is. En extra ondergoed. 

Je kan nooit genoeg ondergoed bij je 

hebben.” 

Harlekijn lacht. Hij neemt zijn 

survivalspullen mee. Een touw.  

Een zakmes. En zwarte schoensmeer 

van vader zodat hij strepen op zijn 

wang kan zetten. Dat heeft hij 

gezien in een televisieprogramma 

waar echte mannen de natuur 

trotseren. Met zonnebrand 

kun je geen gevecht 

winnen. 



De volgende ochtend halen ze eerst Pierrot 

op. Hij staat al op de stoep te wachten en 

springt snel in de auto. Dan rijden ze naar 

de zee. Onderweg kunnen ze niet stoppen 

met praten over wat ze te wachten staat. 

Ze waren zo zenuwachtig dat ze bijna niet 

hebben geslapen. 

Columbina heeft gisteravond nog een boek 

gelezen over hoe je moet overleven en 

Harlekijn heeft met z’n zakmes een houten 

speer gemaakt zodat hij vissen kan vangen. 

Pierrot heeft de kaarten bestudeerd en een 

route uitgestippeld, voor het geval Capitano 

dat niet heeft gedaan. 

De auto stopt, ze zijn bij het strand. Als ze 

zijn uitgestapt zwaaien ze hun ouders gedag 

en rennen met hun koffers en rugtassen 

richting zee. 



Halverwege het strand staat Capitano. 

Niemand weet hoe oud Capitano precies is, 

maar hij loopt altijd heel statig door de stad. 

De meeste mensen vinden hem vreemd. 

Harlekijn, Columbina en Pierrot zijn gek op 

zijn overdreven verhalen en idiote ideeën. 

Capitano draagt grote zwarte laarzen en een 

helm met twee hoorntjes er op. In zijn hand 

heeft hij drie houten zwaarden die hij aan 

Pierrot, Harlekijn en Columbina geeft. 

“Zijn jullie klaar voor het avontuur?” vraagt 

Capitano. Ze steken hun zwaarden de lucht 

in en Harlekijn slaakt een oerkreet. Ze zijn 

klaar voor het avontuur. 



Het Vikingschip lijkt helemaal niet op een 

piratenschip. Het is een kleine houten boot, 

open met gekleurde zeilen. De voorkant loopt 

omhoog en eindigt in een grote drakenkop. 

Zijn mond staat half open zodat de scherpe 

tanden goed te zien zijn. De achterkant van 

het schip heeft een krul. 

“Heb jij wel eens een draak gezien?” vraagt 

Harlekijn terwijl ze in de boot stappen. 

Capitano antwoordt dat hij wel eens heeft 

gevochten met een draak, ergens ver weg in 

de bergen. 

“Hij was paars, met scherpe stekels en vieze 

schubben, en meters hoog. Het vuur uit zijn 

bek schroeide bijna mijn wenkbrauwen weg. 

Gelukkig kon ik net op tijd uitwijken. 

En toen. Hoppa! De tegenaanval. 

Ik klom omhoog via zijn staart en 

stak zo mijn zwaard in zijn rug. 

Toen werd hij helemaal woedend.” 

Capitano duwt de boot iets verder 

de zee op en springt er ook in. 

“Draken bestaan niet,” mompelt Pierrot. 

“Hij heeft gelijk,” zegt Columbina. “Draken 

bestaan alleen in sprookjes.” 

Capitano schudt zijn hoofd. “Wacht maar 

tot je oog in oog met ze staat. Wacht maar!” 

zegt hij en begint te roeien.



De mensen op het strand worden steeds 

kleiner en na een tijdje is er alleen nog 

maar water te zien. Er zijn grote golven en 

het kleine schip schommelt heftig. Pierrot 

is misselijk en Harlekijn loopt heen en weer 

over de boot met een verrekijker. “Wanneer 

zijn we er?” vraagt hij. “Zodra er land in zicht 

is,” zegt Capitano. “Blijf maar goed om je 

heen kijken.” 

Columbina gaat Pierrot zitten en houdt 

zijn hand vast. Ze heeft thee tegen de 

misselijkheid en ook een paar crackers. Ze 

had gelezen dat zoiets helpt. Pierrot kijkt 

haar aan en glimlacht. “Dankjewel,” zegt hij. 

Columbina kijkt verlegen weg maar laat zijn 

hand niet los. 

Als Harlekijn dit ziet laat hij zijn verrekijker 

vallen. Hij gaat tussen Columbina en Pierrot 

in op het bankje zitten, en propt zijn mond 

vol met crackers. Columbina en Pierrot 

schuiven richting de rand van de boot. Ze 

zwijgen, maar Columbina kijkt boos naar 

Harlekijns. Harlekijn neemt een slok thee. 

“Zeg Capitano, vertel eens iets over de zee. 

Iets spannends.” Capitano kijkt naar het 

drietal op het bankje en zwijgt. 

“In ruil voor een kop thee?” vraagt 

Columbina. Capitano knikt.  

“Vooruit dan maar.” 



“Ik zal jullie vertellen over een wonder. De 

zee zit vol met prachtige wezens, zoals de 

Sirenen. Volgens de Grieken hebben de 

Sirenen het lichaam van een vogel en het 

gezicht van een vrouw. En als ze zingen dan 

raak je betoverd. Vele zeemannen hebben 

door hun betoverende lied de dood gevonden 

in het woeste water,” zegt hij. “Het verhaal 

gaat dat zelfs de eerste Vikingen kopje onder 

zijn gegaan toen ze naar de Middellandse 

zee kwamen om de steden en landen te 

veroveren. Hun schip voer tegen een rots en 

langzaam zonk de boot. Met alle bemanning. 

Maar gelukkig weten wij beter. En zijn we 

goed voorbereid.” 

Tevreden neemt Capitano een slok van 

zijn thee. Dan haalt Columbina vier setjes 

oorbeschermers uit haar koffer en deelt 

ze rond. “Voor de zekerheid,” voegt ze er 

aan toe. Harlekijn lacht. “Onzin. Zingende 

vogelvrouwen kunnen nooit zo betoverend 

zijn. Ik wil het wel eens horen.” Hij gooit de 

oorbeschermers over de rand van de boot. 

Geïrriteerd kijkt Columbina naar Harlekijn, 

die zwijgend zijn schouders ophaalt.



“De Vikingen dachten er ook zo over. Zij 

waren stoer en voor niemand bang. Maar na 

de grote ondergang van hun schepen zijn ze 

vervolgens maar de andere kant op gevaren, 

richting IJsland en Amerika,” gaat Capitano 

verder. 

Plotseling springt Harlekijn op.  

“Land in zicht!” schreeuwt hij.  

 

Capitano draait de boot een kwartslag  

en roeit richting de rotsen. 

“Gooi het anker,” zegt Harlekijn.  

“We hebben geen anker mafkees. 

Het is een Vikingschip,” antwoordt 

Columbina. Ze is nog steeds een 

beetje boos. Ze staat op, trekt 

Pierrot overeind en helpt hem 

uit de boot. 

De koffers zijn zwaar, maar 

ze weten toch het strand te 

bereiken. Zuchtend vallen  

ze neer. 



Columbina stelt voor dat Capitano en 

Harlekijn hout gaan halen, terwijl zij en 

Pierrot de tent opzetten. Harlekijn pakt zijn 

zelfgemaakte speer en volgt Capitano. Het 

wordt al donker dus ze moeten opschieten. 

Het bos kraakt onder hun schoenen.

Ze zoeken mooie droge takken uit voor het 

vuur als er plots een geluid klinkt. “Hoorde 

je dat?”  uistert Harlekijn. Capitano schudt 

zijn hoofd en kijkt om. In de bosjes verderop 

zien ze een enorm beest.

“Een draak,” schreeuwt Capitano. Hij laat de 

takken vallen en rent keihard weg.

“Wacht!” roept Harlekijn, maar Capitano is 

al verdwenen. Harlekijn pakt zijn speer en 

houdt hem omhoog in de richting van het 

beest. “Stomme Capitano. Lafaard,” mompelt 

hij terwijl hij wacht op de aanval.



Op het strand hebben Columbina en Pierrot 

de tent al opgezet. Ze zijn ook begonnen aan 

een klein vuur. “We kunnen ook alvast wat 

eten klaarzetten,” zegt Pierrot. Columbina 

knikt. Wat een goede ideeën heeft Pierrot 

toch, denkt ze. 

Op hetzelfde moment zien ze in de verte een 

schim. De schim rent razendsnel voorbij 

en springt in het ondiepe water, richting de 

boot. Als de schim in de boot stapt zien ze 

dat het Capitano is. “Waar is Harlekijn?” 

roept Columbina. 

“Reddeloos verloren,” jammert Capitano.  

Hij maakt het touw los en begint te roeien. 

“Een draak, een echte draak. HELP! 

“Kom onmiddellijk terug Capitano!” 

schreeuwt Columbina. Pierrot schrikt. 

Columbina is normaal nooit zo boos en 

erger nog, ze zitten hier helemaal alleen. 

Columbina schopt tegen een boom en gaat 

dan in het zand zitten. Pierrot komt naast 

haar zitten. “Hij kan niet ver weg zijn,” 

zegt hij. “En Capitano komt vast terug”. 

Columbina gooit een nieuwe tak op het 

kleine vuur. 

“We hadden kunnen weten dat Capitano 

alleen grote verhalen vertelt maar zelf veel 

te bang is. Hij heeft Harlekijn alleen gelaten. 

En het is bijna donker.” 



“We gaan hem zoeken,” zegt Pierrot stellig. 

Hij pakt een tak en uit zijn rugtas vist hij 

een T-shirt die hij er omheen wikkelt. Als 

we dit in de olie dopen dan hebben we een 

fakkel,” legt hij uit. “Laten we gaan.” Pierrot 

en Columbina staan op en lopen het bos in. 

Het is nu erg donker en ze horen overal 

rare geluiden. “Hoor ik nu iemand zingen?” 

vraagt Columbina. “Dat denk je maar, door 

de verhalen van Capitano. Er zijn geen 

Sirenen,” zegt Pierrot en hij pakt haar hand. 

“Je bent lief,” zegt ze. Even staan ze stil en 

kijken elkaar aan. Dan lopen ze snel verder 

het bos in.



Harlekijn staat nog steeds met zijn speer in 

zijn hand in het donkere bos. De schaduw 

beweegt zich langzaam in zijn richting, 

maar hij durft niet weg te rennen. Je moet 

het dier recht in de ogen kijken, denkt 

Harlekijn. Recht in de ogen en dan langzaam 

achteruit lopen. Voor de zekerheid begint 

hij al wat stappen achteruit te zetten. Dan 

wordt het opeens licht om hem heen. Pierrot 

en Columbina komen naast hem staan. 

Columbina fluistert: “Alles goed?” Harlekijn 

knikt en wijst naar het beest, dat nu heel 

dichtbij is. 

“Wat moeten we doen?” vraagt Pierrot. “Heel 

stil blijven staan,” zegt Harlekijn. “Het beest 

recht in de ogen kijken.” Ze houden hun 

adem in. Pierrot pakt zijn houten zwaard 

en steekt deze ook naar voren. Klaar voor 

de draak, of een beest met de poten van een 

leeuw en de kop van een adelaar. Maar uit 

de struiken komt een edelhert gelopen. De 

schaduw van zijn gewei lijkt inderdaad wel 

een beetje op een draak. Echt gerustgesteld 

zijn ze nog niet. Ze kijken het hert recht in 

de ogen en lopen langzaam achteruit, tot ze 

ver genoeg zijn. Dan draaien ze zich om en 

rennen terug naar het strand. 

Hijgend en lachend vallen ze in het 

zand. Was dat waar ze bang voor 

waren? Een hert? 

Pierrot gooit de fakkel in het 

smeulende vuurtje. Door alle 

spanning zijn ze de takken 

vergeten. Harlekijn tuurt naar 

de zee. “Waar is de boot? En 

waar is Capitano gebleven?” 

Columbina gaat naast hem 

staan en legt een hand op 

zijn schouder. 

“Capitano is gevlucht 

omdat hij dacht dat er 

een draak in het bos zat.” 

Harlekijn schopt in het 

zand. “De lafaard. Wat 

doen we nu?”



“Eerst eten we en daarna proberen we wat 

te slapen. Morgen verzinnen we wel een 

oplossing,” zegt Columbina. 

Harlekijn begint zenuwachtig te wiebelen 

op z’n voeten. “Dat wordt moeilijk,” stamelt 

hij. “Ik heb op de boot al het eten opgegeten 

omdat ik honger had.” 

Nu is het Pierrot die boos wordt. “Jij moet 

ook altijd alles verpesten met je ongeduld en 

je gedoe,” schreeuwt hij. Harlekijn steekt zijn 

speer in de lucht. “En jij moet niet zo klef 

doen met Columbina. Handjes vasthouden, 

doen alsof je misselijk bent. Altijd zo 

gevoelig.” Hij loopt op Pierrot af. Pierrot 

denkt er over zijn houten zwaard te trekken, 

maar hij doet het niet. 

“Je bent gewoon jaloers,” zegt Pierrot en 

loopt terug naar het vuur. 



Columbina weet niet 

goed wat ze moet 

doen. Mensen doen 

vreemde dingen als ze bang 

zijn of honger hebben. Ze denkt 

na, trekt dan de speer uit de handen 

van Harlekijn en loopt naar zee. Ze heeft 

gelezen hoe je een vis moet vangen. Zo 

moeilijk kan het niet zijn. Eerst vis, denkt 

ze. De rest lossen we daarna wel op. 

Op het moment dat ze het water in loopt 

hoort ze een vreemd geluid. In de verte 

ziet ze een speedboot richting het strand 

varen. De speedboot stopt vlakbij en een 

politieagent stapt uit. “Kom mee kinderen! 

Het avontuur is voorbij. Jullie zijn veilig nu.” 

Harlekijn, Pierrot en Columbina kijken 

elkaar aan, pakken de spullen en stappen 

in de speedboot. De politieagent vertelt dat 

Capitano huilend op het strand was 

aangespoeld met een halve boot, 

en in paniek de politie had 

gebeld met de melding 

dat een draak een kind had opgegeten en 

er nog twee kinderen vermist waren. Eerst 

hadden ze hem uitgelachen, maar toen zijn 

ze toch maar even een kijkje gaan nemen. 

“Jullie mogen blij zijn dat we jullie gevonden 

hebben.” 

Columbina glimlacht naar Harlekijn.  

“We hadden het best overleefd met z’n 

drieën,” fluistert hij. Columbina en Pierrot 

knikken. Het avontuur had best iets langer 

mogen duren.
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