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Een baby

Ik heet Sammie, maar iedereen noemt me 

Draakje. Dit is mijn gezin. Ik ben die kleine.
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Mijn zus heet Violet en mijn broer Luuk. 

Violet is de oudste. Violet en Luuk willen 

nooit met me spelen. Ze zeggen dat ik een 

baby ben. 

‘Mam! Draakje is weer vervelend!’

‘Wat doet ze dan?’ roept mijn moeder.

De hele zomer zeiden Violet en Luuk, zodra ik 

met ze wilde spelen: ‘laat ons alsjeblieft

Ze kijkt 
naar ons! 

Ze ademt!
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met rust!’ Nou, ik ga heus niet weg. Maar 

soms weet ik niet wat ik moet zeggen, dus 

dan ga ik vragen stellen.  

Allerlei vragen.
Wat 

betekent 
alsjeblieft?  

Hoe wordt 
plastic  
gemaakt?

Waarom 
hebben mensen 

oksels?



‘Ik kan niet wachten tot de school begint. 

Dan zijn we weer even van Draakje af!’ zegt 

Violet.

‘Ik kan ook niet wachten,’ bromt Luuk.

‘Niet over school praten!’ Ik houd mijn 

handen tegen mijn oren. Ik wil niet dat de 

zomer ophoudt. Ik wil thuisblijven, in mijn 

nachthemd, en dat ik me niet hoef aan te 

kleden omdat ik naar school moet. 

‘Dat nachthemd is voor de winter,’ zegt 

Violet.

‘En het zit binnenstebuiten,’ zegt Luuk.

‘En achterstevoren,’ zegt Violet.

‘Nou en?’ zeg ik. 

‘Je bent nu zes en dan  

ben je geen baby meer,  

dus je moet je ook niet  

zo gedragen!’



‘Waarom zeggen jullie altijd dat ik een baby 

ben?’ zeg ik.

‘Omdat je tegen jezelf praat,’ zegt Violet.

‘En driftbuien hebt,’ zegt Luuk.

‘En met monsters speelt,’ zegt Violet.

Praat ik tegen mezelf? Geen idee waar ze het 

over hebben. Ik praat nooit tegen mezelf. Ik 

praat tegen mijn vriendin Maria.  

Niemand kan haar zien, behalve ik. 

Maria, 
we gaan 

middageten!



Maria wil altijd 

met me spelen. 

Ze vindt mij 

geweldig.

’s Nachts slaapt  

Maria onder  

mijn bed. 

Wat een
interessante 

vraag.

Waarom 
hebben mensen 

oksels?

Wat is het 
tegenovergestelde 

van een 
boterham?

Dat vraag  
ik me nu ook 
altijd af.



Overdag loopt Maria altijd achter me aan. 

Ze wil alles doen wat ik ook doe. Meest-

al vind ik dat niet erg, maar soms moet ik 

streng tegen haar zijn.

‘Oké, Maria, wat voor spelletje wil jij doen?’ 

vraag ik.

Helemaal 
niet!

Sorry, Maria, ik 
ga nu even met 
Violet spelen.

11



Dit zijn een paar dingen die Maria altijd wil 

doen:

Chantal stelen. Dat is de pop van Violet.

Doen alsof we slapen.
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 De allerhoogste
koekjes proberen 
    te pakken.

Gymmen.

koek
jes
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Door het huis getrokken worden 
in een wasmand.

Ben je nu tegen 
de wasmand aan 
het praten?

Sneller?
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Monsters zoeken.
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Maria vind ik het leukst, maar eigenlijk 

zit ons hele huis vol met monsters. Het 

WC-monster bijvoorbeeld, dat komt naar de 

badkamer als je te lang op de wc zit.  

Of het Ketchup-

monster, dat maakt 

gekke geluiden wan-

neer je in de ket-

chupfles knijpt. Er 

is ook nog het Was-

monster, 

Het WC-monster Het Ketchupmonster Het Stofzuigmonster

Het Wasmonster



het Monster van de Kapotte La, het Stof-

zuigmonster, het Monster van de Gang  

Boven, het Woonkamermonster, en nog veel 

meer.   

 

 
Het Monster 
van de Gang 
   Boven

Het Stofzuigmonster Het Monster van de Kapotte La.Het Woonkamermonster
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Als ik er eentje zie probeer ik Luuk en  

Violet te waarschuwen.

‘Pas op! Achter je!’ 

‘OEHH! Er zit een monster in je onderbroek!’
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‘Rennen! Daar heb je het Stofzuigmonster!’

Maar Luuk en Violet bedanken me daar 

nooit voor.
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IK WORD 
GEK VAN 
DRAAKJE!

Ja, ik ook. 
Wat gaan we 
eraan doen?




