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  e stem van de trein zegt: ‘Ding ding dong…  

We komen aan op het station.’ 

O, maar dat zegt niks! De stem van de trein zegt wel 

vaker dingen. Ze doet bijvoorbeeld ook net alsof er in 

de restauratiewagon heerlijke broodjes te vinden zijn, 

maar dat klopt niet, ze waren niet heerlijk.

‘Gurty, kom op! We zijn er, popje!’ gaapt Kasper.  

Hij rekt zich uit in zijn stoel.

Kasper, dat is mijn mens. Ik ben dol op hem.  

Hij is aardig, speels, trouw – en zo zindelijk ook!   

1 JULI
- Dag van de Heilige Laika -
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Toen de trein gestopt was, wist ik nog altijd niet 

zeker waar we waren. Ik moet erbij zeggen dat de 

maan die avond kapot was, dus ik kon wel leuk het 

landschap gaan zitten inspecteren door het raam, 

maar ik zag niks.

Eindelijk schoven de deuren met een psssjj-geluid 

uit elkaar, en een warme windvlaag waaide door mijn 

snorharen, ongeveer zoals bij een oven die je opendoet 

om te kijken of de pizza al goed is.

Oef! De stem van de trein had niet gelogen. De 

avondnacht rook heerlijk naar basilicum, lavendel en 

cannelloni. 

Daarom begon ik blije sprongetjes te maken, net als 

toen ik wormen had. 

Met een geweldige overwinnaarssprong kwam ik op 

het perron terecht, waar het wemelde van de rolkoffers 

en wandelbenen. En nadat ik 

de aarde met een druppeltje 

pies had gezegend was het 

hele platteland van mij.

Toen ik geboren werd, nam hij me in zijn armen en 

sindsdien zijn we altijd bij elkaar, behalve als hij  

boodschappen gaat doen in de supermarkt.

‘We zijn aangekomen op het platteland. We staan hier drie 

minuten stil!’ zegt de stem van de trein nog een keer.

Dat betekent nog altijd niks. We zouden net zo goed 

ergens anders kunnen zijn. Er zijn heel veel treinen. 

Op zijn minst vier. Er is er een die naar Parijs gaat, een 

die naar het platteland gaat en dan nog een die naar 

Amerika gaat, maar die vliegt. Er is ook een trein die 

naar Engeland gaat, maar die is verboden voor hon-

den, behalve dan voor blindengeleidehonden. Mijn 

Kasper draagt een bril, maar dat is niet genoeg om 

blind te zijn.

Misschien wordt hij stekeblind als hij ouder wordt, net 

zoals Carlos, de poedel van mevrouw Rastapopoulos. 

Dat zou super zijn, want dan kunnen we naar Engeland.



Rondom de cipres zweefde een vleugje eekhoorn 

– op de eerste snuit herkende ik meteen die oproer-

kraaier die ik vorig jaar had proberen te vangen en 

ook het jaar daarvoor. Ik beloof dat ik hem dit jaar te 

pakken krijg, of mijn naam is niet Gurty!

Dicht bij de platanen begreep ik uit het aroma  

van de vuilnisbakken dat onze buren, de familie  

Kabbelvijg, nog altijd niet op dieet zijn. De geur 

van hun kat spookte door de moestuin. Zijn walm-

stank getuigde van het feit dat hij die ochtend bij de  

courgettes rond had gedwaald, en dat hij de dag  

ervoor salami had gegeten.

Kortom, al mijn vrienden waren er weer. Zelfs  

die waar ik niet van hield. Gek genoeg kon ik niet 

wachten om ze weer te zien!

Maar eerst ging ik slapen. Het dutje in 

de trein had me uitgeput en morgen 

moest ik in vorm zijn, want ik had heel 

wat vakantie te vieren.

Onze auto stond op het parkeerterrein op ons te 

wachten zonder gas te spugen. Maar meteen toen we 

erin zaten ging hij er als een raket vandoor om ons 

naar het huis te brengen.

O, mijn heerlijke huis op het platteland! Ik zou het 

met mijn ogen dicht nog kunnen herkennen. De hal 

ruikt altijd naar venkel, de woonkamer altijd naar 

tijm, de keuken altijd naar worst en mijn mand altijd 

naar hond.

Terwijl Kasper de koffers en de ramen opende, ging 

ik op het terras zitten om de geuren van onze eerste 
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Tot mijn verbijstering noemde Kasper me een vies-

peuk en hij zei dat het heel stom was dat ik ‘een dier 

zoals mijzelf’ had doodgemaakt.

Maar ten eerste had ik die rat helemaal niet doodge-

maakt. Hij zat zich helemaal alleen te vervelen in de 

keuken, dus toen beet ik hem zo’n beetje voor de lol 

en toen stierf hij van ouderdom, het arme dier. Boven-

dien is een rat niet ‘een dier zoals ikzelf’. Hij is lelijk en 

zwart, en ik ben mooi en in kleur.

Bij wijze van dank werden mijn cadeau en ik als oud 

vuil de tuin in gesmeten. 

Ik zal nog eens een keer iets aardigs doen, 

zeg! Het is dan wel juli, maar de men-

selijke domheid heeft duidelijk geen 

verlof opgenomen. 

En om te laten zien dat ik niet 

blij was ben ik het begin van de 

zomer helemaal alleen gaan vie-

ren met wat gehuppel in het veld. 

Het volgende 

cadeautje is gewoon 

voor mezelf!  

    m de eerste vakantieochtend te vieren ging ik  

Kasper met een cadeau in mijn bek wakker maken. 

‘Joehoe!’ zei ik vriendelijk. ‘Kijk eens wat ik hier voor 

moois voor je heb!’

Ieder normaal persoon zou blij geweest zijn.

Kasper begon te gillen.

Maar het was toch een prachtige rat!

En hij was ook niet nep! Geen plastic of stoffen  

prulletje. Nee! Oké, hij was dood – maar het was wel 

een heuse echte, en hij stonk ook zo lekker!

2 JULI
- Dag van de Heilige Benji -
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‘Gezellig,’ zei ik tegen mezelf, ‘een nieuw kameraadje!’

En ik ging erheen en plantte mijn snufferd in zijn 

achterwerk, bij wijze van beleefde begroeting. 

Snuf… snuf…

Ik dacht meteen al: wat een bizarre geur. Het rook 

niet zo lekker als ik gewend was.

Opeens zag ik vlak boven mijn snuit een oog zo groot 

als een ei opengaan. Alle koeienvlaaien: ik had nog 

nooit een achterste gezien dat zijn ogen opensperde!  

Toen dat achterste ook nog eens begon te miauwen 

begreep ik mijn vergissing. In plaats van aan het zit-

vlak van een hond te ruiken, snoof ik aan de voorkant 

van een kat!!! Ik werd rood van schaamte, maar omdat 

ik een vacht heb kon je dat gelukkig niet zien. 

Noch hij noch ikzelf waren heel gelukkig met  

dit misverstand, en onder hevig gescheld gingen we 

uit elkaar.

Ter herinnering aan die ontmoeting noem ik Jean- 

Jacques ‘Billenkop’, en we vinden het allebei prima 

om elkaars vijanden te zijn.

  

  e kat van de Kabbelvijgen, onze buren, heet 

Jean-Jacques, maar ik noem hem Billenkop want ik 

vind dat hij een kop heeft die op twee billen lijkt.

Vanaf onze eerste ontmoeting haten we elkaar al. Ik 

weet het nog heel goed, het was drie jaar geleden. Op 

de vijgenboom lag een dikke bos haar te snurken en 

van ver zou je zweren dat het hier om een hond ging.

3 JULI
- Dag van de Heilige Takkie -
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‘WAAAHH!’

Billenkop sprong op en viel plat op de grond als een 

duivenflats.

Daarna ben ik teruggegaan naar het huis en ik  

dacht bij mezelf: wat ben ik toch heerlijk vakantie  

            aan het vieren.

Elke keer dat ik hem zie, roep ik: ‘Ook goeiemorgen, 

Billenkop!’ en dan wordt hij kwaad en ik heb lol.

Deze ochtend meende ik aan zijn geconstipeerde  

gezicht te zien dat hij niet bijzonder blij was dat  

hij me zag. Om onze hernieuwde kennismaking te  

vieren, liep ik op hem af en schreeuwde:

 Ook goeiemorgen, Billenkop!’

Dus toen werd hij kwaad en ik had lol. 

Hij sprong op een tak van de  

vijgenboom, daarna probeerde hij 

me de stuipen op het lijf te jagen  

door vreemde klanken te maken met 

zijn bek, een beetje zoals het spook- 

achtige geluid van een kasteelpoort die 

knerpt in de nacht. Maar ik werd er niet 

bang van, want het was dag.

Hij dacht dat ik me liet ontmoedigen?  

Fout gedacht! Ik wachtte aan de voet van de  

vijgenboom totdat hij indommelde. En op het  

moment dat hij begon te snurken, deed ik…

14
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Fleur is niet normaal maar daar mag je niet  

mee spotten. Bijvoorbeeld: bij sterke emoties worden 

haar ledematen zo stijf als die van een Playmobil- 

poppetje. Dat noem je ‘kramp’ en dat is grappig, maar 

niet voor haar.

‘Gurty! Ik schrok me dood!’

‘Nog altijd die verrekte kramp?’ vroeg ik.

‘Joa,’ zuchtte ze. ‘En het wordt steeds erger.  

Soms blokkeren mijn benen zelfs als ik goed nieuws 

te horen krijg.’

Ik zei dat dat heel vervelend moest zijn en zij  

antwoordde joa.

Toen ze weer over haar benen kon beschikken,  

nodigde ik haar uit om in het huis te komen eten. 

‘We hebben kip,’ zei ik.

‘Woho!’ riep Fleur uit. ‘Dat is echt goed nieuws!’

En BAM: ze belandde weer op haar rug, met vier 

poten als luciferstokjes recht in de lucht. 

     egen twaalf uur zag ik mijn vriendinnetje Fleur 

onder een appelboom zitten maffen.

Fleur is niet normaal maar daar mag je niet mee 

spotten. Ze zegt bijvoorbeeld niet ‘ja’, maar ‘joa’. 

Ook is ze nogal schrikachtig. Dus om haar niet de 

lucht in te laten schieten liep ik op mijn tenen naar 

haar toe en fluisterde: 

 Kiekeboe, ik ben het!’

Fleur maakte een ongelooflijke sprong en belandde 

op haar rug, met vier poten als luciferstokjes recht in 

de lucht. 

4 JULI
- Dag van de Heilige Lassie -
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Fleur is niet normaal maar daar mag je niet mee 

spotten. Ze zegt bijvoorbeeld niet ‘rododendron’, nee, 

ze zegt ‘rodondondon’. 

Ze is in een stormnacht geboren in zo’n winkel waar 

ze dieren verkopen als knuffelbeesten of als een blik 

sperziebonen.

Dierenhandelaars moet je niet vertrouwen. Het zijn 

allemaal leugenaars. Zo doen ze bijvoorbeeld net alsof 

ze van dieren houden, maar dat klopt niet, want als je 

ergens van houdt, dan verkoop je het niet.

Fleur was nog maar net geboren en een verkoper 

rukte haar al weg van de speentjes van haar moeder. 

Door het trauma dat ze opliep door die brute schei-

ding is Fleur nooit meer gegroeid, behalve dan een 

beetje bij haar oren. Het resultaat? Toen ze twee jaar 
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door had gebracht in de winkeletalage, was ze nog  

altijd zo klein als een babyhondje. Niemand wilde  

haar hebben, zelfs niet in de uitverkoop. Om eerlijk 

te zijn is het arme beestje ook best lelijk, met die grote 

zwarte krent-ogen.

Na verloop van tijd overwoog de verkoper om haar 

bij het vuilnis te gooien, maar uiteindelijk besloot hij dat 

hij van haar af kon komen door haar in de aanbieding 

te doen als reuzenhamster. En bingo! Zo werd Fleur 

door een van onze buren gekocht, meneer Nabuur, een 

vriendelijk bijziend opaatje dat een hamster wilde om 

zijn pensioen op te vrolijken. De verkoper was zo blij 

dat hij van Fleur af was dat hij zijn klant een etensbak 

cadeau gaf, en een zak met hooi en een drinkpipetje. 

In haar nieuwe huis werd het leven van Fleur er niet 

veel beter op. Doordat ze alleen maar stro en wortels 

te eten kreeg, had die pechvogel de hele tijd diarree. 

Ze wist niet hoe ze moest knagen en hoe ze uit een  

pipetje moest drinken en elke keer dat meneer Nabuur



haar probeerde te laten rennen in het loopwiel, moest 

ze overgeven: stro en wortels.

‘Mijn hamster is zo ziek als een hond!’ verkondigde 

opa Nabuur toen hij Fleur naar de dierenarts bracht. 

‘Logisch… dat is ze ook,’ antwoordde de dokter. 

De mond van de stomverbaasde opa Nabuur viel zo 

wijd open dat zijn gebit op de grond kukelde. 

Toen hij haar grondig en volledig onderzocht had, 

verklaarde de dierenarts dat Fleur een teefje was en 

dat alles met brokjes en liefde wel in orde zou komen. 

Dat had die goede dokter juist gezien. Sinds ze brok-

jes en liefde krijgt gedraagt Fleur zich echt veel beter. 

Bye bye buikpijn en leve de botten, de kussens en de 

speeltjes waar het leven van een hond zoveel fijner 

van wordt!

Toch, ook al helpt liefde tegen diarree, het kan niet 

alles genezen. Als overblijfsel uit haar ongelukkige 

kindertijd is Fleur altijd wat onnozel gebleven en ze 

vraagt voortdurend of ze klappen zal krijgen.

Bijvoorbeeld: toen ik haar leerde kennen stelde ik 

voor dat we vriendinnen zouden worden. Ze zei joa, 

maar ze vroeg of ik haar klappen zou geven als we 

vriendinnen waren. 

Ik zei nee, en zij was blij.
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Toen ik klein was dacht ik dat ik Stop heette.  
Maar dat was omdat iedereen de hele tijd 

‘Stop!’ tegen me riep. 
Nu weet ik dat ik Gurty heet, en dat is maar 

goed ook: dat is een veel mooiere naam.
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