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Hamsters en gerbils kunnen de beste huisdieren 

van de wereld zijn. Maar als je de twee samenzet, worden 

ze de ergste huisdieren van de wereld.

DAN IS HET OORLOG!
Hier komt een verhaal …

Ooit was er eens een lief, klein meisje, dat Emma 

heette. Emma was helemaal gek op hamsters. Ze had 

hamsterknuffels. Ze had hamsterposters aan haar 

muren. Ze had hamsterpuzzels. Ze had truien met 

hamsters erop. Ze droeg zelfs hamsterslippers. Niet 

gemaakt van echte hamsters, dat nu ook weer niet.  

Dat zou wreed zijn. Zelfs in een boek.

HAMSTERS
versus GERBILS
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Herman lachte van oor tot oor. Hij was de 

gelukkigste hamster ter wereld.

Maar er stond iets te gebeuren dat het leven van het 

arme knaagdier grondig zou veranderen. Voor altijd.

Op een ochtend, veel maanden later, liep Emma na school 

langs  Haps DIERENWINKEL, toen ze een lief diertje 

zag achter het raam. Ze vond hem nog schattiger dan 

Herman. Hij zag eruit als een hamster, maar dan kleiner, 

met een langere staart, en een puntiger, schattiger en 

roziger neusje. De vacht van het 

wezentje had de kleur van 

boter. 
Hij ging op zijn 

achterpoten zitten 

en keek recht naar 

Emma met zijn 

grote, ronde ogen.

TEUH! DEUH! DEUM!

Maar Emma had geen echte hamster.

Emma had gesmeekt … en nog meer gesmeekt … en voor 

haar tiende verjaardag nam haar moeder haar mee naar de 

dierenwinkel. Daar koos het meisje de schattigste, pluizigste 
hamster die je ooit gezien hebt. Zijn zachte vacht had de kleur 

van karamel en zijn neusje was schattig roze.

Emma noemde hem Herman. Herman de hamster. 

Met wat hulp van haar vader bouwde het meisje een mooie 

kooi voor haar huisdier. Herman had een nest vol zaagsel, een 

wc-rolletje waar hij door kon klimmen, een groot rad om in te 

lopen, een waterbak en zelfs een klein hamsterhuisje waarin hij 

kon slapen. Emma zette de kooi op een tafeltje naast haar bed. 

Zo kon ze trompet spelen voor Herman terwijl hij in 

slaap viel.

  De hamster legde zijn 

pootjes over zijn oren tot 

Emma ermee stopte. 

En dan zei Emma altijd: 

‘Ik hou nog meer van jou dan 

van ijsjes, mijn mooie, kleine 

Herman, en dat zal altijd zo blijven.’

TOET! TOET! TOOOEET!


