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De hond was er zomaar.
 Hij stond aan het begin van de oprit, met zijn voor-
poten in het grind en zijn achterpoten nog op de weg.
 Kix lag in het gras. Het was zomer en hij las een grap-
pig boek over een varken dat naar de film ging. Naast 
hem, op het blauwe kleed, zat zijn zusje Emilia te puz-
zelen.
 Kix hoorde gesnuif. Heel zacht gesnuif.
 ‘Hé,’ zei hij, ‘moet je daar kijken.’
 ‘Ik ben bezig,’ zei Emilia.
 ‘Nee, echt,’ zei Kix, en toen zagen ze hem allebei: de 
witte hond.

De hond was groot en zacht en het leek wel of hij niet 
dichterbij durfde te komen. Of hij zich afvroeg of hij wel 
bij het goede adres was gestopt. Hij draaide zijn hoofd 
en snuffelde naar links, naar de paarden. Die keken niet 
op, ze aten hun hooi, ze hadden net nieuw gekregen – en 
daarna snuffelde de witte hond weer naar rechts, in de 
richting van Kix en Emilia.
 ‘Hallo hond,’ zei Emilia, ‘kom maar verder op het 
grasveld, hoor. Ik heet Emilia en dat is Kix.’
 ‘Dat snapt hij toch helemaal niet,’ zei Kix.
 ‘Wel,’ zei Emilia, ‘dit is een slimme hond.’



 ‘O,’ zei Kix.
 Misschien had zijn zusje gelijk. De hond zag er hele-
maal niet dom uit. Maar er was wel iets anders aan de 
hand, iets wat Kix nog niet meteen begreep. Het dier 
kwam niet dichterbij, het stond nog steeds met zijn neus 
omhoog de lucht uit te proberen.
 Kix kwam overeind en liep een stukje in de richting 
van het grind. Het leek of de hond daarvan schrok. Hij 
draaide zich half om. Nu kon hij elk moment weer weg, 
de straat op.
 ‘Kix,’ zei Emilia, ‘je moet voorzichtig doen. Ik wil een 
witte hond, ik wil deze, ik wil hem houden.’
 Kix keek achterom, naar zijn zus, en riep: ‘Stil nou 
even!’
 Maar dat deed hij misschien net iets te hard – want 
toen Kix weer voor zich keek, was de witte hond verdwe-
nen. Ervandoor.
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‘Het was een soort spookhond,’ zei Kix.
 Ze zaten bij hun moeder in de auto. Emilia moest 
zwemmen, maar ze waren vroeg, dus ze konden eerst 
nog naar de supermarkt.
 ‘Een spookhond,’ zei Kix nog een keer. Er kwam geen 
antwoord. Emilia keek dromerig uit het raam en mama 
reed het parkeerterrein op.
 Even later liepen ze tussen de schappen. Kix stuur-
de de kar en mama haastte zich door de winkel om de 
boodschappen te verzamelen. Emilia wilde in het zitje, 
maar dat mocht niet van Kix, want dan kon hij niet ra-
cen. Ze kregen ruzie, een beetje, het duurde maar kort. 
En toen ze bij de kassa kwamen zei Emilia: ‘Het was geen 
spookhond. Hij was echt.’
 ‘Dat weet je niet,’ zei Kix. ‘Dat weet je nooit. Mis-
schien kwam hij uit een spookwereld met spookdieren. 
Misschien bestond hij helemaal niet en dus zagen wij 
iets wat niet bestond. En die spookwereld is wit, net als 
de hond, de maan is daar wit en de bomen en de gebou-
wen, en er zijn geen geluiden, je hoort alleen gehijg. Of 
gegil. Ja, je hoort gegil, maar alleen als het nacht is, en in 
de spookwereld van de spookdieren is het altijd nacht 
en ze hebben ook witte vleermuizen natuurlijk...’
 ‘Mám!’ riep Emilia. ‘Kix loopt te klieren! Hij maakt 
me bang!’



Natuurlijk geloofde Kix het zelf niet – dat van die spook-
wereld. En in het zwembad dacht hij allang weer aan an-
dere dingen. Terwijl hij op Emilia’s les wachtte, mocht 
Kix iets uit de spelletjesmachine trekken. Het was een 
hijskraantje van plastic dat je zelf in elkaar moest zetten. 
Kinderachtig eigenlijk, al was hij er nog best lang mee 
bezig.
 Maar toen ze thuiskwamen stond hij er weer, op het 
grasveld, bij de weg: de grote witte hond.
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Deze keer kwam de hond dichterbij. Hij was dus geen 
verschijning uit een spookwereld, hij was echt en waar. 
Mama, Kix en Emilia stonden naast de auto naar hem te 
kijken.
 Hij zette een paar stappen in het gras naast de weg. En 
daarna nog een paar op de eerste meters van hun grind-
pad.
 ‘Hondje!’ riep Emilia.
 De grote witte hond bleef staan. Hij keek naar hen, 
zijn staart zwaaide langzaam heen en weer.
 ‘Wat een schitterend beest,’ zuchtte mama.
 Kix keek naar haar. Mama hield van honden, dat wist 
hij wel, maar hij dacht dat ze kleine honden leuker vond 
dan grote. Ze had Holly. Holly was oud en zoet, ze paste 
precies op je schoot, en ze hield van aaien. Ze was al heel 
lang mama’s hondje. Daarom wilde papa vorig jaar ook 
een hond, eentje van hemzelf. Mama, Kix en Emilia ga-
ven hem een drukke, middelgrote wijfjespup. Voor zijn 
verjaardag. Springer heette ze, en ze was altijd vrolijk. 
Als Springer papa zag, dan sprong ze langs zijn benen 
omhoog, tot in zijn armen.
 Kix hield van Holly en ook van Springer. Maar het 
waren wel de honden van papa en mama. Emilia en hij 
hadden geen enkele hond. Nul. En nu stond er een grote, 
witte, prachtige voor de tweede keer naar hen te staren.



 Waar kwam hij vandaan?
 Van wie was hij?
 Kix liep een paar meter het grindpad op, naar de witte 
hond toe. Emilia kwam achter hem aan, mama bleef bij 
de auto.
 De hond hield hem scherp in de gaten. Hij keek en hij 
keek, maar het leek wel of hij zijn voorpoten dieper in 
het grind probeerde te duwen.
 Kix bleef staan, Emilia bleef ook staan.
 ‘Emil,’ fluisterde Kix, ‘ik wil hem ook houden.’
 ‘Ja,’ zei Emilia zachtjes.
 En daarna zakte Kix door zijn knieën. Hij wist niet 
waarom, maar hij deed het gewoon.
 ‘Ik wil jou houden,’ fluisterde Kix tegen de grote witte 
hond. ‘Ik wil jou houden.’
 En toen gebeurde het.
 De hond begon te lopen.
 Naar Kix.
 Hij liep naar hem alsof hij zojuist had besloten dat het 
mocht. Dat hij het goed vond om voortaan de hond van 
Kix en Emilia te zijn.
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De grote witte hond was bijna bij Kix.
 Maar hij liep langzaam nu, heel langzaam. Stap, stap. 
Nog een stap.
 Zijn staart zwaaide steeds voorzichtiger, steeds lager 
ook. Hij hield zijn kop naar beneden, alleen zijn ogen 
keken omhoog. Er hingen een paar lange haren voor.
 ‘Kom dan,’ zei Emilia. En Kix zei: ‘Mooie hond, goeie 
hond.’
 Ze staken hun handen uit.
 Pas toen deed de hond de laatste stap naar voren. Nu 
stond hij een metertje van hen vandaan. Als ze zich uit-
rekten konden hun vingertoppen bij zijn kop.
 Die voelde zacht.
 Heel zacht.
 Ze schoven een stukje op, dichter bij zijn haren en zijn 
oren en zijn neus. De hond lette gespannen op wat ze 
deden – maar hij bleef staan. Kix mocht hem aaien, en 
daarna Emilia ook.
 Ze zagen de reepjes donkere kleur die over zijn neus 
liepen, tot op zijn voorhoofd. Ze voelden aan het prach-
tige witte haar dat over de rest van zijn sterke lichaam 
liep. Het hing naar beneden. Er zaten klitten in, dat kon 
je zien, en hij had eigenlijk ook wel modderpoten.
 Maar toch blonk de hond. Het witte van zijn vacht 
deed bijna pijn aan je ogen. Het leek op sneeuw die 
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droog was, en warm. Kix wilde opeens zijn gezicht in die 
haren drukken.
 Niet dat hij dat deed, nee, deze hond hield van rustig, 
en dus deed Kix rustig.

‘Het is geen spookhond,’ fluisterde Kix na een tijdje. ‘Dat 
was geklets. Maar het is wel een sprookjeshond.’
 Emilia knikte alleen maar.
 Ze voelde aan de dikke plooien huid en haar die on-
der de bek van de hond hingen. Emilia kon haar hele 
hand erin verstoppen en de hond vond het goed.
 Maar toen schrok hij opeens. Hij sprong achteruit.
 De handen van Kix en Emilia bleven in de lucht han-
gen. Ze keken om. Mama was dichterbij gekomen.
 ‘O hond, nee,’ zei mama. ‘Je hoeft niet bang te zijn. 
Kom toch hier, kom, kom.’
 Maar de hond liep al weg. Hij slenterde het erf af, te-
rug naar de straat.

Kix, Emilia en hun moeder keken waar hij naartoe ging. 
Hij stak over. En dus zei mama: ‘Ik begrijp het al. Hij is 
van meneer en mevrouw Jones.’
 Nu schrok Kix, want dat was geen goed nieuws. Dat 
was helemáál geen goed nieuws. Hij hield niet van me-
neer en mevrouw Jones. Die woonden op de boerderij 
tegenover die van hen, en ze waren oud en niet erg aar-
dig. Vroeger hadden ze een slang. Die zat in een groot 
glazen terrarium. Kix moest een keer mee van papa, 
om kennis te maken. Ze stonden voor de enge bak. Er 
lagen dode muizen in, en de slang gleed langzaam uit 
de knoop. ‘Kijk maar uit,’ had meneer Jones gezegd. 
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‘Als jouw kleine kefhondje op mijn erf komt ligt hij hap 
weg in de bek van Rotter hier.’
 Rotter, dat was de slang. Kix had het een stom grapje 
gevonden, en papa ook.
 ‘Pas maar op,’ zei papa tegen meneer Jones. ‘Als die 
slang van jou in de buurt van mijn terrein komt dan 
krijg je hem in twee stukken terug.’
 Dat vond meneer Jones weer geen leuk grapje, en toen 
was het bezoek snel afgelopen.
 Daarna was Kix nooit meer naar de overburen ge-
weest – ook al was Rotter de slang allang weer verkocht. 
Dat had mevrouw Jones aan mama verteld. ‘Hij vrat aan 
de kat,’ zei ze, en Kix wist niet eens of dat verzonnen was.
 En nu kwam de witte hond daarvandaan?
 Terwijl Kix naar binnen liep, achter mama en Emilia 
aan, zag hij opeens iets ergs voor zich: hun sprookjes-
hond, opgesloten. In die grote glazen slangenbak. Met 
een deksel erop.
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Ze aten aardappelpuree. Dat vond Kix lekker, en als hij 
zijn eten lekker vond, dan hoorde hij niet wat er aan ta-
fel werd gezegd. Eten en luisteren, dat lukte gewoon niet 
tegelijk. Bovendien praatte zijn vader meestal over de 
gebouwen die hij bouwde, en daar wist Kix alles al van. 
Hij ging wel eens mee naar papa’s werk. Zijn moeder 
vertelde over de muzieklessen die ze gaf op de school, 
en dat hoefde hij al helemaal niet te horen: hij zat zelf bij 
haar in de klas.
 Maar nu was alles anders. Nu lette Kix zelfs niet op 
zijn aardappelpuree. Dat kwam door de witte hond. Hij 
wist dat het stom was, maar hij zag het toch nog steeds 
voor zich: de witte hond in de glazen bak. Kix prakte met 
zijn eten en zijn lepel bewoog twee keer zo langzaam als 
normaal. En daardoor hoorde hij alleen maar het laatste 
stukje van iets wat mama zei: ‘...echt een prachtig dier!’
 Kix keek op, en Emilia ook. Dat ging over de hond! 
Wat had mama nog meer gezegd?
 Papa begon te lachen. ‘Nee, nee, nee!’ riep hij. ‘We 
beginnen niet aan nóg een hond! We hebben Holly al, 
we hebben Springertje, en we hebben het afgelopen jaar 
ook al twee extra paarden te leen gekregen, nee, nee, 
nee!’
 ‘Schat,’ zei mama, ‘ik zeg toch helemaal niet dat...’
 Ze kon haar zin niet afmaken, want Emilia mompelde 



iets. Ze had een heel zacht stemmetje, en ze praatte ook 
meer tegen haar bord dan tegen papa en mama, maar 
die wisten hoe het zat met Emilia. Emilia broedde soms 
een zin uit alsof het een ei was. Een heel duur ei. En dan 
kon je maar beter even opletten.
 ‘Ehm...’ zei ze tegen de erwtjes en de aardappelpuree, 
‘wat is eigenlijk het grootste getal dat er bestaat?’
 Papa gaf antwoord. ‘Triljoen, geloof ik. Of triljard. 
Waarom vraag je dat?’
 Emilia stak haar wijsvinger omhoog. ‘Papa... Deze 
hond is anders dan alle triljard honden van de wereld.’
 Kix knikte. Hij vond zijn zusje vaak nogal lastig, maar 
nu niet.
 ‘O,’ zei papa, en hij zuchtte een beetje.
 Mama zuchtte ook, maar ze lachte erbij.
 Kix deed niks. Hij wachtte af, want hij wist dat Emilia 
nog niet klaar was met praten.
 En dat klopte.
 Ze zei: ‘Deze hond heeft andere dingen meegemaakt 
dan alle triljard honden van de wereld. We willen hem 
houden. En we weten hoe hij heet. Weet je hoe hij heet, 
papa? Hij heet Sam.’
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Die avond sloop Kix naar de slaapkamer van zijn zusje. 
‘We hebben het er morgen wel over,’ had papa gezegd, 
aan tafel, maar Kix wilde er nu over praten, nu meteen.
 Kix ging op de grond zitten, naast haar bed. Daar la-
gen kussens, waarin hij weg kon duiken als mama bin-
nenkwam. ‘Heet de hond Sam?’ vroeg hij aan Emilia.
 ‘Ja,’ zei Emilia, ‘zo heet hij.’
 ‘Oké,’ zei Kix. Want het was een goede naam. Sam was 
een echte Sam.
 ‘Het klopte trouwens wat je zei,’ fluisterde Kix. ‘Dat 
Sam anders is dan andere honden. En weet je wat?’
 ‘Nee?’ zei Emilia. Ze ging rechtop zitten in haar bed.
 ‘Het is een verdrietige hond. Heb je zijn ogen gezien?’
 ‘Ja,’ zei Emilia, ‘verdrietige ogen.’
 ‘Daarom moeten wij hem dus houden, Emil. En voor 
hem zorgen. Want wij kunnen dat.’
 ‘Ja,’ zei Emilia.
 Kix keek haar aan en Emilia keek terug. Ze hadden 
een besluit genomen. En dat het een goed besluit was, 
bleek uit een blaf. En nog een blaf.
 Die kwamen van buiten. Van Sam.
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De volgende ochtend ontdekten Kix en Emilia waar Sam 
die nacht geslapen had.
 Niet zo lang geleden had papa een mooie nieuwe stal 
gebouwd, vlak bij de wei. Daarnaast stond nog de oude 
paardenschuur. Er had ooit een deur in gezeten, maar 
die was al jaren weg. En dus kon je zien wat er was neer-
gezet: papa’s eerste bmw, waar geen motor meer in zat, 
het grasmaaitrekkertje, de tafeltennistafel en ook hun 
vorige bank. Op die bank lag stof en stro, nog van de 
paarden, en toen Kix goed keek zag hij een paar plukken 
wit haar.
 ‘Zie je wel,’ zei hij. ‘Sam heeft hier geslapen, want hij 
wil bij ons blijven. Kom!’
 Hij sloop naar de garage, en Emilia kwam achter 
hem aan. Ze haalden een bak, om water in te doen voor 
Sam. En Springer en Holly konden best wat brokjes 
missen.
 ‘Wat doen jullie?’ riep mama, die met haar bloemen 
bezig was.
 ‘Niks,’ riep Kix.

Toen ze het water en het eten naast de bank neerlegden 
zagen ze Sam. Hij stond in de wei, tussen de paarden. Er 
hingen strootjes aan zijn buik, en hij liep rustig tussen 
de benen van Jill en Study en Patriot door. Waar Sam 


