
‘Wat is er met je? Waarom ren je niet lekker door het bos?
Waar is je baas?’
Er komt een schorre blaf uit zijn bek.
Mijn ogen glijden over de hond.
Van zijn neus naar zijn achterlijf.
Van zijn oren naar zijn poten.

‘BLOED!’ klinkt het ineens naast me.
Jochem is toch komen kijken.
‘Hij heeft bloed.’

Wout weet ALLES over dieren! Met een vader als dieren-

arts en een moeder als veearts, kan dat ook niet anders. En 

alles wat hij niet weet, dat zoekt hij gewoon op! Als Wout 

op een dag tijdens het mountainbiken een gewonde hond 

zonder chip vindt, gaat hij op zoek naar de eigenaar, maar 

dat blijkt een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Lukt het 

hem de hond zonder naam weer thuis te brengen?
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Hoofdstuk

1
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Er zit een kat op mijn schoot en ze heet Anastasia. 

Ze is de Russische raskat van mevrouw Grootjes. 

Anastasia? 

Ja, zo heet ze echt. 

Het schijnt de naam te zijn van een Russische prinses. 

Heb ik opgezocht. 

Op KOEKELTJES. 
Mevrouw Grootjes komt één keer 

per drie maanden bij ons pap om de nageltjes 

van haar aaaaallerlieeeefste kittekat te laten knippen. 

Dat zou ze zelf ook best kunnen, maar dat durft ze niet. 

Snap jij dat? Waarom neem je dan een kat? 

Je moet een kat VERZORGEN, toch?

Daar hoort ook nagels knippen bij. 

Stel je voor dat ik mijn nagels laat knippen door onze 

dokter. 

Ze ziet me aankomen.

Mevrouw Grootjes wil dat de nagels van Anastasia 

door een echte dierenarts worden geknipt. 

Hoofdstuk
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‘Zo, dat is pootje drie. 

Nog een pootje,’ zegt ons pap. 

Gelukkig, dan kan ik weer gaan. 

Je wilt me nu echt niet zien.

En dat is dus ons pap. 

Hé! Wacht eens. 

Weet je wie mijn nagels knipt? 

Ons pap. 

Hij is (dieren)arts en een ander woord voor arts is dokter.

Worden mijn nagels toch door een echte dokter geknipt.

  

Maar stel je voor dat hij het bij mij ook één keer per drie 

maanden doet. Daar zal ons mam niet vrolijk van worden.
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Weetje
Een kat heeft 18 nagels. 

Aan elke voorpoot 

zitten 5 nagels, 

aan elke achterpoot 4 nagels.

Assistente = helpster

Nu weet je al dat ons pap dierenarts is. 

Van kleine dieren. 

En dat ik hem vanmiddag moet helpen. 

Want Carolien, zijn assistente, is vrij 

en ons mam is met mijn zusje Anna naar oma. 

Woordweetje
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Op woensdagmiddag heeft ons pap ‘kleine klusjes’. 

Dat zijn afspraken die hij alleen kan doen. 

Maar soms heeft hij extra handen nodig. 

Zoals bij Anastasia. Gewoon een poes vasthouden, dus. 

Want mevrouw Grootjes durft dat OOK niet. 

Thuis natuurlijk wel, maar niet als de nagels van haar kat 

(of moet ik poes zeggen?) worden geknipt.

Ik zou als kat niet zo blij zijn met een baasje als mevrouw 

Grootjes. Is er iets moeilijks, geeft ze je aan een ander. 
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Is dat kattenliefde? 

Ik vind het bijvoorbeeld niet leuk om naar de tandarts te 

gaan.

Jij wel? Geluk gehad. 

Maar stel je voor dat ons mam ook angst 

voor de tandarts heeft en niet met mij mee durft. 

Dat ze de buurvrouw mee laat gaan. 

Of tante Els? 

Of de kassière van de supermarkt. 

Dat zou ik echt niet leuk vinden. 

Ik zal het maar niet op school vertellen. 

Dat ik hier zit met Anastasia. 

Dan lachen ze me vierkant uit. 

Je zou er uitslag van krijgen.
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Kan ik niet bedenken dat ik 

allergisch

ben voor katten? 

Nee, geen goed plan. 

Dan had ik dat al 

veel eerder moeten zijn. 

Maar het kan toch 

ook later ontstaan?

Allergie (dat heb ik opgezocht) betekent: 

overgevoelig zijn voor een stof. 

Daar schiet ik niet veel mee op. 

Wat is nu weer overgevoelig? 

Eerst maar ‘gevoelig’ opzoeken. 

Zo doe je dat, als je iets niet weet. 

Steeds een stukje kleiner maken. Ik tik ‘gevoelig’ in. 

Want als ik iets niet weet, zoek ik het op de computer op. 

Heel handig. Ah, hier staat het: ‘Als je snel emotioneel 

wordt’. Het woord ‘emotioneel’ ken ik wel. 

Dat is mijn zus. 

Nee, ze heet niet Emotioneel, ze IS emotioneel. 

Ze kan zo ontzettend overdreven reageren.
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Je hoeft maar naar haar te wijzen 

of ze begint te gillen. 

Of te schreeuwen. 

Of te huilen. 

Erger dan gewoon. 

Heb je ook zo’n zus? 

Ik heb medelijden met je. 

Ik weet wat het is. 

En… ze heet Tamar.
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Overgevoelig betekent dus: heeeeel veeeeel erger dan 

gewoon. Nu even terug naar allergie. 

Er staat een voorbeeld bij. 

Ik schrijf het hier op (in eenvoudige taal, zonder medische 

woorden, anders snappen jullie het misschien niet). 

Je eet een aardbei en nog een en nog een. 

Mmm, daar kan ik me iets bij voorstellen, 

ik ben ook dol op aardbeien. 

Maar dan gebeurt er iets geks. 

Er komen bultjes op je benen en op je armen.

En die dingen jeuken. JEUKEN!!!
Je moet de hele tijd krabben. 

Of je keel gaat dicht zitten. 

Je kunt haast geen adem meer halen. 

Gelukkig gebeurt dat heeeeel heeeel zelden. 

Anders durft niemand meer aardbeien te eten…

De meeste mensen hebben nergens last van, 

die kunnen gerust een kilo aardbeien eten. 

Of twee. Of drie. 

Het enige waar ze waarschijnlijk wel last 

van hebben is BUIKPIJN en het constant 

bezet houden van de wc.
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Maar nu weer terug naar de allergie voor Anastasia. 

Ik draaf door. 

Dat zegt ons mam heel vaak tegen mij.

‘Blijf bij de les.’ 

Welke les ze dan bedoelt, weet ik niet. 

Volgens mij krijg je alleen op school les.

Er staat hier dat je bij allergie voor

katten geen bultjes krijgt, 

maar gaat niezen. 

Heftige niesbuien. 

Verstopte neus en piepende ademhaling. 

Ziet er niet gezond uit. 

Bij mij gebeurt dat niet. 

Ik ben dus niet allergisch. 

Ik heb gewoon pech. 

‘Ze is weer klaar,’ zegt ons pap. 

Hij tilt Anastasia op 

en geeft haar aan mevrouw Grootjes. 

‘Zullen we gelijk een afspraak maken

voor over drie maanden?’
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‘Mijn lieve kittekattepoepiesnoepie,’ 

zegt mevrouw Grootjes. 

Ze begraaft haar gezicht in de vacht van Anastasia. 

‘Wat heb je goed stil gezeten. 

Weet je wat je straks thuis krijgt? 

Een kattensnoepje.’

‘Mraaauw, mraaauw.’

‘Ach lieverd, wil je er twee? Dat kan.’



1514

Ik sta snel op en kijk ons pap aan. 

Hij knipoogt naar me en knikt. 

Mijn hulp is niet meer nodig. 

Verlost van mevrouw Grootjes 

en kittekattepoepiesnoepie Anastasia. 

Ik krijg echt de rillingen van die kat.

Ik loop via de gang die ons huis met de praktijk van ons 

pap verbindt linea recta naar de bijkeuken.

Daar staat de vriezer. 

Met heel veel ijs. 

Ik wil zo’n grote, met drie bolletjes.

Dat heb ik wel verdiend. 

Vind je ook niet? 

Je weet niet wat linea recta betekent? 

Ik zal het je vertellen. 

Heb ik opgezocht bij encyclo.nl.    TOP SITE. 
Dat is rechtstreeks, zonder omweg. 

Ik ga dus niet via de badkamer 

en de slaapkamer en de wc naar de bijkeuken, 

maar linea recta. Dat dus!

HOERA! 
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Heb je nog een vraag? 

Anders ga ik verder.

Waarom ik ONS pap en ONS mam zeg? 

Vind je dat raar? 

Dat zegt iedereen die in Brabant woont. 

Niet dat ik in Brabant woon, mijn familie komt ervandaan. 

En ik ben er geboren.

Wil je liever dat ik MIJN pap zeg? 

Dat vind ik weer raar. 

Het is niet alleen MIJN pap, 

maar ook de pap van Tamar en Anna, mijn zus(je). 

En dat is samen ONS.



‘Wat is er met je? Waarom ren je niet lekker door het bos?
Waar is je baas?’
Er komt een schorre blaf uit zijn bek.
Mijn ogen glijden over de hond.
Van zijn neus naar zijn achterlijf.
Van zijn oren naar zijn poten.

‘BLOED!’ klinkt het ineens naast me.
Jochem is toch komen kijken.
‘Hij heeft bloed.’

Wout weet ALLES over dieren! Met een vader als dieren-

arts en een moeder als veearts, kan dat ook niet anders. En 

alles wat hij niet weet, dat zoekt hij gewoon op! Als Wout 

op een dag tijdens het mountainbiken een gewonde hond 

zonder chip vindt, gaat hij op zoek naar de eigenaar, maar 

dat blijkt een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Lukt het 

hem de hond zonder naam weer thuis te brengen?
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