
Jongen 2 Meisjes?

Meisje 1 Jongens?

Meisje 2 Rijk zijn!

Claesje De zee!

Krijn Ja, de zee! En dan niet zomaar de Waddenzee of zo. Da’s 
maar een pierenbadje! Nee, de échte wilde woeste zee!  
Ik droomde dat ik helemaal naar de Noordpool voer met  
mijn schip en dat ik vast kwam te zitten in het ijs. Ik bouwde 
een huis van het hout van mijn schip en zo hebben mijn  
bemanningsleden en ik de ijskoude winter overleefd! 

Claesje En dat huis noemde je zeker Het Behouden Huys en dat  
bouwde je dan zeker op Nova Zembla? Krijn Touw, volgens 
mij heb jij dat helemaal niet gedroomd, volgens mij heb jij 
gewoon een verhaal gehoord over Willem Barentsz en  
doe je net alsof je het nu zelf verzonnen hebt! 

Krijn Oké oké, Claesje Tasman, je hebt gelijk… zoals altijd heb  
je weer gelijk… maar ik verzin de droom omdat ik zo graag 
zelf de zee op wil, net als jouw vader! 

Claesje Nou Krijn, als je echt wat wilt, dan moet je als scheepsjongen 
beginnen.

Meisje 1 En dan schrijf je later een boek over je avonturen, net als  
De Scheepsjongens van Bontekoe. 

Meisje 2 En daar verdien je dan goed geld mee, want na het boek 
komt een verfilming en met een beetje mazzel ook nog een 
musical!

Jongen 1 Ik zie het helemaal voor me: Krijn, de Scheepsjongen! 

Jongen 2 Ja Krijn, jij in de schijnwerpers en op de rode loper en met 
een Gouden Kalf in je hand!

Claesje Ja ja! Zover is het nog láng niet. Musicals en films zijn  
er pas over een paar honderd jaar. Bedenk eerst maar ’s  
hoe jij je dromen gaat vangen, vasthouden en waarmaken,  
Krijn Konijn! 

Krijn Daar kom je nog wel achter, Claesje Paashaasje! Ik ga vast 
en zeker de wereld rond. Want die ís namelijk rond; dat zei 
Columbus al. Wat zeg ik, dat zei Pythagoras al! 

Jongen 1 Pieta wie?

Krijn Pythagoras! Nooit van gehoord?

Jongen 2 Nóóit van gehoord! 
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