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‘Mama,’ zegt Max, ‘mogen wij een 
huisdier?’
‘Ja, mag het? Plies, plies!’ smeekt 
Millie. ‘Ik wil ook zo graag een 
huisdier.’
‘Een hond’, zegt Max.
Millie schrikt ervan. ‘Nee, geen 
hond. Honden blaff en zo hard.’
‘Je kunt ze kunstjes leren’, zegt 
Max.
‘Ze hebben grote, scherpe tanden’, 
griezelt Millie.

Maar Max luistert niet. Hij vertelt 
alleen maar wat er zo leuk is aan 
een hond. Een hond kan pootjes 
geven. Hij waakt over het huis en 
hij kan speuren. Hij kan de post uit 
de brievenbus halen. Hij kan een 
bot begraven in de tuin en het zelf 
terugvinden. Je kunt hem uitlaten 
en met hem spelen.
Millie knijpt haar neus dicht. 
Een hond legt dikke drollen op 
de stoep. En hij plast tegen alle 
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boompjes. Hij springt tegen je op 
en wil je steeds afl ikken. En hij 
trekt ook keihard aan de riem.
‘Mag het, mama?’ vraagt Max nog 
eens.
‘Wat?’ zegt mama verstrooid. Ze 
was even bezig met haar telefoon 
en heeft niets gehoord.
‘Mogen we een huisdier?’ vraagt 
Max nog een keer.
Mama trekt een diepe rimpel 
boven haar neus.
‘Een huisdier? Daar moet ik eerst 
met papa over praten. Want wat 
doen we in de week dat jullie 

bij papa zijn? Nemen jullie het 
beestje dan mee? En vindt papa 
dat goed?’
Millie en Max zuchten. Zo gaat het 
altijd. Mama wil eerst met papa 
praten. En papa wil met mama 
overleggen. Dat duurt altijd zo 
lang.

Millie gaat even naar oma op het 
hoekje. Ze trekt haar laarzen aan, 
want het heeft geregend. Oma van 
het hoekje woont precies op de 
hoek.
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Daar komt een hond aan: een 
grote, zwarte hond. Hij loopt hele-
maal alleen op straat, zonder riem 
en zonder baasje. Zijn grote, roze 
tong hangt uit zijn bek, hij hijgt.
Millie wil de hond niet tegenko-
men. Ze steekt vlug over. De hond 
steekt ook over. Help! Wat moet ze 
doen? Hij komt steeds dichterbij.
Opeens staat de hond stil. Hij 
snuff elt aan de heg, tilt zijn poot 
op en doet een plas.
Vlug loopt Millie naar de overkant. 
Ze rent zo hard ze kan naar oma 
op het hoekje. Bij het tuinhek kijkt 
ze nog even om. De hond loopt 
gewoon verder. Hij let niet eens 
op haar.

‘Wat is er met jou?’ vraagt oma 
van het hoekje. ‘Je kijkt zo boos.’
‘Max wil een hond’, zegt Millie. ‘Hij 
heeft het aan mama gevraagd. 
Maar als Max een hond krijgt dan… 
dan ga ik ergens anders wonen.’
‘Je gaat toch niet verhuizen?’ 
schrikt oma. ‘Dan moet ik je 
missen.’
‘Misschien kom ik wel bij jou 
wonen’, zegt Millie.
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