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Proloog

Mus opent haar ogen. Het zout van het zeewater prikt. Maar 
wat ze onder water ziet, maakt dat ze haar ogen niet kan sluiten. 
Voor haar zwemt een gigantisch zeemonster.

Een reusachtig oog tuurt rond en blijft dan even op haar ge-
richt. Mus weet zeker dat ze aangekeken wordt. Dan doet ze iets 
heel vreemds. Tenminste, vreemd als je onder water bent met een 
gevaarlijk zeemonster en je zo snel mogelijk naar boven wilt om 
lucht te happen. Ze zwaait. Twee tentakels spreiden zich en laten 
zien wat ze blijkbaar verborgen hielden. Als Mus het niet met 
eigen ogen gezien had, zou ze het niet geloven. Er klinken harde 
dreunen onder water. Boem-boem! Boem-boem! Boem-boem! 
Het water trilt ervan.

Ondertussen trappelt Mus verwoed met haar benen. Ze moet 
omhoog. Nu. De laatste bubbels zuurstof zijn uit haar longen, 
maar inademen kan nog niet. Dan spoelt het koude water zo 
naar binnen en is het allemaal voorbij.

Ze kijkt naar boven. De glinsterende wateroppervlakte komt 
steeds dichterbij. Ze kan de lucht al bijna in haar longen voelen 
stromen.

Doorzwemmen!
Haar lichaam wil inademen. Haar mond wil open.
Nee, nog even, nog even.
Als ze bijna boven is en de contouren van de twee schepen ziet, 

wordt alles vaag. Niet omdat het water onhelder is, maar omdat 
Mus haar bewustzijn verliest. Haar armen en benen worden slap, 
haar ogen vallen dicht en haar mond gaat open.
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‘Zal ik je handje vasthouden?’ zegt Mus met een brede glimlach.
Kapitein Kwaadbaard gniffelt, al klinkt het meer als een grom. 

‘Nee, het gaat wel,’ sputtert hij.
‘Zal ik anders die houten kruk voor je halen?’
‘Ik heb hem niet nodig.’ Kwaadbaard draait zijn grote harige 

hoofd naar Mus. ‘Pas op, jij!’ Maar zijn boze blik verdwijnt als 
hij haar aankijkt.

‘Dan niet, Koppige Kapitein Kwaadbaard.’
‘Ik vind één bijnaam wel genoeg, Mondige Mus.’
Mus geeft de grote man een duwtje. ‘Nee, zo ga je me echt 

niet noemen.’
‘Wel als jij me blijft betuttelen.’
‘Ik hou mijn mondige mond al.’
‘Goed zo. Kom, we gaan even zitten.’
Kwaadbaard laat zich met veel gekreun op de kade zakken. 

Mus gaat naast hem zitten. Ze kijken uit over de zee. De onder-
gaande zon zorgt voor een oranje gloed. Niet alleen in de lucht, 
maar ook op het water. Mus draait zich om en ziet dat Zeebur-
gerdam ook in deze warme kleur baadt. Het dorp ligt er vredig 
bij. Dat was een paar weken geleden wel anders. Toen woedde er 
een hevige strijd met De 5 Slangen, een beruchte piratenbende, 
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die op het laatste moment gewonnen werd door Mus en haar 
nieuwe groep vrienden. Van wie de man die naast haar zit haar 
grootste vriend is – ook in omvang.

Mus kijkt naar Kwaadbaard. Die hijgt zo hard dat het lijkt 
alsof hij een groot zeilschip probeert weg te blazen. ‘Gaat het?’ 
vraagt ze.

‘Ja. Even bijkomen.’
Kwaadbaard slaat zijn grote arm om de schouder van Mus en 

trekt haar een beetje naar zich toe. De mouw van zijn kleding 
is ruw, de stof stinkt en zijn arm is zwaar. Maar toch vindt ze 
het fi jn. Het voelt alsof iemand even een huisje om haar heen 
bouwt. Waar ze veilig is. En waar het ruikt naar dode vis. Maar 
die geur kan ook van de zee komen, die met kleine golfjes bijna 
haar vilten schoenen raakt.

‘De wond is bijna genezen. Over een paar weken ben ik weer 
helemaal de oude,’ zegt Kwaadbaard.

‘De oude ben je zeker. Nog ouder dan vóór je werd neerge-
stoken door Ramon.’

‘Wil je nat worden?’ Kwaadbaard staat met moeite op.
Dan voelt Mus twee handen in haar zij en wordt ze opeens 

omhooggetrokken. Ze lacht en gilt tegelijk. Een rare combinatie, 
zeker als je ondersteboven hangt, waardoor ze klinkt als een 
exotische vogel.

‘Laat – me – los!’ roept ze tussen het giechelen door.
‘Neem alles terug.’
‘Nooit.’
Kwaadbaard strekt zijn stevige armen uit en houdt Mus nu 

boven het water. Ze spartelt als een vis op het droge.
‘Wacht!’ roept Mus.
‘Nee, je neemt het terug.’
‘WACHT!’ roept Mus harder.
Kwaadbaard schrikt omdat ze nu heel serieus klinkt. Hij zet 
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haar weer neer op de kade. ‘Wat is er?’ vraagt hij.
Mus gaat op haar knieën zitten, buigt voorover en kijkt naar 

het zeewater. ‘Daar,’ zegt ze en ze wijst naar het glinsterende 
oppervlak. ‘Wat is dat?’ Ze buigt nog verder voorover en laat 
haar hand door het water glijden. Dan vangen haar vingers iets 
wat naar haar toe drijft. Ze tilt haar hand op en laat het aan 
Kwaadbaard zien. ‘Is dit slijm?’ Ze kijkt onderzoekend naar haar 
hand, waar een paars goedje vanaf druipt.

‘Nee, dat is geen slijm.’ Kwaadbaard zoekt in zijn grote jas en 
trekt er een zakdoek uit. Hij begint de klodder van haar hand 
te wrijven. Als haar vingers schoon zijn, gooit hij de zakdoek in 
het water. Hij schraapt zijn keel en spuugt een grote fl uim op de 
hand van Mus. Dan begint hij weer hevig te wrijven. Als Mus 
hem aankijkt en hij haar vragende blik ziet, stopt hij met boenen. 
‘Dat is geen slijm, kind, dat is venijn.’

‘Venijn?’
‘Ja, dat drijft hier in het water. Da’s levensgevaarlijk.’
Mus kijkt weer naar het water. Omdat ze er nu op let, of 

omdat ze weet waar ze naar moet kijken, ziet ze overal paarse 
vlekken venijn drijven.

‘Dat moet je nooit meer aanraken,’ zegt Kwaadbaard. ‘Beloof 
me dat.’

‘Ik beloof het,’ zegt Mus, die haar ogen niet van het venijn in 
het water kan afhouden. ‘Augustus?’ Haar stem klinkt zacht en 
angstig. Ze noemt hem zelden bij zijn echte naam.

Kwaadbaard laat een grommetje horen. Wat waarschijnlijk 
iets betekent als: Vraag wat je wilt vragen, al heb ik geen zin om 
het antwoord te geven.

Mus kijkt Kwaadbaard aan. ‘Wat is venijn?’
Kwaadbaard ademt uit door zijn grote neusgaten, kijkt naar 

de zee en mompelt: ‘Gif, meissie. Venijn is gif.’




