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Een gek bees t

‘Kijk eens naar mijn tekening,’ zegt Pim tegen zijn zus Maan. 
‘Wat een gek beest,’ zegt Maan. ‘Wat is het eigenlijk? Het lijkt 
wel een hond met de kop van een kat.’
‘Ja, mooi hè?’ zegt Pim. 



‘Weet je wat Pim heeft getekend?’ roept Maan. ‘Een kathond.’
‘Een kathond?’ vraagt mama. ‘Wat is dat?’ 
‘Gewoon een gek nepdier, een hond met de kop van een kat,’ 
zegt Pim. 
‘Een Kond dus!’ zegt Maan.
‘Een Kond?’ zeggen mama en Pim verbaasd.
‘Ja, de “k” van kat en dan “ond” van hond is samen Kond.  
En hij heeft nog een dikke kont ook.’
Maan lacht ondeugend.



Mama gaat in de tuin werken en Pim en Maan gaan weer 
 verder met tekenen. Maar op het papier is alleen nog het 
grasveld te zien. Hè? Waar is Kond gebleven?
Opeens hoort Maan een gek geluid. Het klinkt als ‘mioef, 
 mioef’. ‘Hoor jij dat ook, Pim?’ 
‘Ja,’ zegt Pim.

Samen lopen ze zoekend door de kamer. Ze horen wel  
dat vreemde ‘mioef, mioef’, maar ze zien niets. 
Maan en Pim zoeken overal, onder de bank, achter de 
 vissenkom en in de kast.
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‘Kijk, daar zit Kond,’ wijst Maan.
Kond zit verstopt onder de tafel, met zijn pootjes voor zijn 
ogen.
Maan loopt langzaam naar hem toe. Maar Kond rent hard weg 
met een kwispelende staart. 
‘Wil je spelen?’ vraagt Pim. 
‘Mioef, mioef!’ roept Kond opnieuw, maar hij komt niet.
‘Laten we hem eerst vangen,’ zegt Maan.
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Maan pakt een doos en gooit die over de kathond. Zo,  
gevangen!
Pim en Maan kunnen het nog steeds niet geloven. Kond 
 bestaat echt! Ze lopen de trap op met de doos in hun handen. 
‘Mioef, mioef,’ klinkt het zachtjes.
‘Stil maar,’ zegt Pim. ‘Je mag er op onze kamer uit, maar we 
willen niet dat je wegloopt of dat mama je ziet. Dan mag je 
misschien niet blijven.’
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Op de slaapkamer springt Kond uit de doos, zo op het stapel-
bed.
Pim en Maan aaien Kond. Hij spint, geeft kopjes en kwispelt 
met zijn staart van plezier. 
‘We hebben nu een huisdier én een groot geheim,’ zegt Pim. 
‘We vertellen het aan niemand. Ook niet aan mama. Afgespro-
ken?’ 
‘Afgesproken,’ zegt Maan.



Mij in de 
wasmachine 

stoppen?  
Geen denken  

aan!

Kond ligt languit bij Maan. Wat is hij zacht en warm. ‘Je mag 
vannacht wel bij ons slapen,’ zegt Maan. ‘Maar dan wil ik je 
wel eerst wassen, ook die dikke apenkont van je.’ 
‘Zullen we Kond in de wasmachine stoppen?’ vraagt Pim.
‘Eh, ik weet niet of dat wel kan,’ zegt Maan.
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